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Зерно України: 
прогнози 
і сподівання
Українська зернова асоціація
прогнозує, що урожай зерно�
вих в Україні в 2010 році
становитиме близько 44�46
млн тонн. Про це йдеться в
повідомленні президента УЗА
Володимира Клименка. За
його словами, експорт зерна
з України в новому МР може
скласти 18�20 млн тонн за
умови вирішення урядом
проблеми відшкодування
ПДВ зернотрейдерам, оскіль�
ки на сьогодні борги держа�
ви перед експортерами дося�
гли 8 млрд грн. 
Володимир Клименко додав,
що експортери згодні на по�
гашення перед ними забор�
гованості по відшкодуванню
ПДВ облігаціями внутрішньої
державної позики за умови,
що їх прибутковість буде не
меншою 12�14%. Президент
УЗА також позитивно оцінив
проект створення державної
компанії�зернотрейдера. 
Міністерство аграрної політи�
ки дещо оптимістичніше у
своїх прогнозах. Так, міністр
агрополітики Микола При�

сяжнюк нещодавно опри�
люднив цифру майбутнього
врожаю зерна в 2010 р. в ме�
жах 46�47 млн тонн.
Експортні дані по зерну з уро�
жаю 2009 року оприлюднила
Українська аграрна конфеде�
рація. Так, у травні 2010 року
експорт зерна з України
склав близько 850 тис. тонн,
що вдвічі менше травня 2009
року. Зокрема експортовано
230 тис. тонн пшениці, 340
тис. тонн ячменю і близько
280 тис. тонн кукурудзи.
Таким чином, в травні сумар�
ний експорт українських зер�
нових з урожаю 2009 року на
0,2 млн тонн перевалив за 20
млн тонн, в т.ч. експортовано
пшениці – 8,9 млн тонн (на 3
млн тонн менше минулого
сезону), ячменю – 5,9 млн
тонн, кукурудзи – 5,2 млн
тонн (по цих двох культурах
експорт практично співпадає
з рівнем минулого року),–
повідомляє генеральний ди�
ректор УАК Сергій Стоянов.
Тож залишається інтригою
сезону – чи сягне українсь�
кий експорт зерна позначки в
21 млн тонн і чи залишиться
Україна на другому місці в
світі після США за цим показ�
ником?

ПИСАТИ про сільське господар�

ство, писати цікаво, фахово,

об'єктивно і доступно, може лише

той, хто по�справжньому любить

село і людей, які присвятили йо�

му життя. Щоб стати істинним аг�

ропрофі, потрібні не лише знання

з різних галузей аграрної сфери,

економіки та права, не лише хист

та почуття гумору, а й певний оп�

тимізм. А він, той оптимізм, пере�

фразовуючи нашого класика Тара�

са Шевченка, «то вирина, то по�

топа»… Звісно, коли приїздиш до

гігантів агровиробництва, таких,

які не лише власні прибутки ра�

хують, а й дбають про селян, зав�

дяки чиїй землі та праці розви�

вається їхній бізнес, то побачене

вселяє оптимізм. І коли до дрібно�

го фермера навідаєшся, який по�

руч із цими велетнями і собі при�

мудряється господарювати, теж

радієш. Бо хоч як вони «ворогу�

ють» між собою, а все ж таки здо�

рова конкуренція розвиває аграр�

ний сектор і регулює ринок.

Продовження на стор.8�9

Ми працюємо для вас, 
тож святкуймо разом

Аграрні журналісти – завжди в дорозі

ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРУ

Огляд корпоративних новин українських
компаній, акції яких торгуються на світових
фондових майданчиках, та динаміка цін на їхні
цінні папери.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
у травні 2010 року і за поточний
тиждень.
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ДО ДНЯ ЖУРНАЛІСТА 6 червня українські газетярі, радійники і телевізійники відзначають своє
професійне свято. Празникують у цей день і ті журналісти, які трудяться у прямому й переносному
сенсі на аграрній ниві. І якщо вітчизняні аграрії та всі дотичні до сільського господарства працівники
приймають лаври заслуженої пошани в середині листопада, коли вже зібрано врожай та завершено
основний цикл польових робіт, то журналістів, котрі пишуть про село та агробізнес, їхнє свято застає
здебільшого у полях та на фермах…
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РЕПОРТАЖ
НАГОРОДИ ДІТЯМ ЗА ДОРОСЛІ ВЧИНКИ

1 червня цього року Президент України Віктор
Янукович вручив державні нагороди юнакам та
дівчатам віком від 8 до 20 років, які проявили
особисту мужність і героїзм, рятуючи життя людей.
Із сімнадцятьох справжніх героїв, чотирнадцять –
вихідці з села.

РЕГІОНИ
ЗА ЗАКОНАМИ ФЕРМЕРСЬКОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Українські аграрії, постійно доводять: те, що
з точки зору західних країн здається
неможливим, виявляється цілком можливим у
нас. Саме так і господарюють брати*фермери
Валерій та Юрій Власюки із села Іванівка
Корецького району на Рівненщині.
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Індекс
станом

Останнє
значення

03.06.2010

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
UX-індекс
(Україна) 1934,99 5,5% 32,9%

РТС 
(Росія) 1393,12 2,5% -3,6%

WIG 20
(Польша) 2405,25 0,5% 0,7%

DAX*
(Німеччина) 5981,20 3,9% 0,4%

S&P 500*
(США) 1098,38 2,8% -1,5%



1 червня ц.р. на пленарному

засіданні Верховної Ради Ук�

раїни було розглянуто та

схвалено одразу два законо�

проекти, які стосуються вне�

сення змін до законодавчих

актів щодо забезпечення охо�

рони родючості ґрунтів. 

ПЕРШИЙ законопроект (за

№6346) доповів голова Коміте�

ту з питань аграрної політики та

земельних відносин Григорій

Калетнік. Він пояснив необхід�

ність прийняття закону пробле�

мою для орендарів та користу�

вачів земель сільськогосподар�

ського призначення, яка вини�

кне з набранням чинності з 31

липня 2010 року Закону «Про

внесення змін до деяких зако�

нодавчих актів України щодо

збереження родючості ґрунтів».

Так, використання земельних

ділянок сільськогосподарського

призначення без проектів зе�

млеустрою, що забезпечують

еколого�економічне обґрунту�

вання сівозмін та впорядкуван�

ня угідь, площею понад 100 гек�

тарів, спричинятиме накладан�

ня штрафів. 

За словами доповідача, май�

же всі орендарі та користувачі

(в тому числі державні та кому�

нальні сільськогосподарські

підприємства) використовують

земельні ділянки сільськогос�

подарських угідь без відповід�

них проектів. «Розробити відпо�

відні проекти землеустрою за

час, який залишився до набран�

ня чинності зазначеним зако�

ном не можливо, оскільки та�

ких підприємств нараховується

19,3 тис., з них 2,1 тис. держав�

них», – зазначив голова аграр�

ного комітету. І запропонував

відтермінувати введення в дію

окремих положень закону до 1

січня 2012 року. 

Верховна Рада прийняла за�

конопроект про внесення зміни

до пункту 1 розділу ІI «Прикін�

цеві положення» Закону «Про

внесення змін до деяких зако�

нодавчих актів України щодо

забезпечення охорони родючо�

сті ґрунтів» за основу та в ціло�

му 367 голосами. До речі, цей

законопроект схвалив і урядо�

вий комітет з питань аграрної

політики під керівництво віце�

прем'єр�міністра України Вікто�

ра Слаути.

Альтернативний законопро�

ект (6346�1) доповів народний

депутат Іван Кириленко. Він

зазначив, що проект розробле�

но з метою забезпечити зміц�

нення економічного становища

національних товаровиробни�

ків у агропромисловому ком�

плексі, оскільки це надасть мо�

жливість агропромисловим під�

приємствам уникнути значних

витрат у 2010 році на розро�

блення спеціальних проектів

землеустрою для земель товар�

ного сільськогосподарського

виробництва, а також заздале�

гідь сформувати фінансові ре�

зерви на розроблення зазначе�

них проектів землеустрою у

2011 році. 

Пан Кириленко запропону�

вав доповнити новими частина�

ми: статтю 22 «Визначення зе�

мель сільськогосподарського

призначення та порядок їх ви�

користання» Земельного кодек�

су України, статтю 52 «Проекти

землеустрою, що забезпечують

еколого�економічне обґрунту�

вання сівозміни та впорядку�

вання угідь» Закону «Про зе�

млеустрій», а також відтерміно�

вувати строк набрання чинності

Законом «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів Ук�

раїни щодо збереження родю�

чості ґрунтів».

Законопроект про внесення

змін до деяких законодавчих

актів України (щодо забезпе�

чення охорони родючості ґрун�

тів) за №6346�1 було прийнято

за основу 368 голосами.

Вдосконалення
держпідтримки АПК
чекає на друге 
читання
Верховна Рада України на�
правила на повторне друге
читання законопроект
№5471 «Про внесення змін
до Закону України «Про дер�
жавну підтримку сільського
господарства України» (що�
до вдосконалення механіз�
мів підтримки сільськогос�
подарських підприємств)».
За відповідне рішення про�
голосували 313 депутатів з
417 зареєстрованих в залі.
Проектом передбачено, що
покупець сільськогосподар�
ської продукції (групи 1�24
за УКТ ЗЕД у тому числі і пі�
дакцизних товарів) зо�
бов'язаний оплатити дану
продукцію після її прийняття
або прийняття товаророзпо�
рядчих документів на цю
продукцію у строк до 40 ка�
лендарних днів.
У разі прострочення оплати
товару стягується пеня у роз�
мірі 0,1 відсотка вартості
сільськогосподарської про�
дукції, за якою допущено
прострочення виконання за
кожний день прострочення, а
за прострочення понад 14
днів додатково стягується
штраф у розмірі 7% вказаної
вартості. Розмір пені та штра�
фу може бути більшим, якщо
це передбачено договором.

Внесено зміни 
до Земельного 
кодексу
Президент України Віктор
Янукович 2 червня ц.р. під�
писав Закон України №2182�
VІ «Про внесення зміни до
статті 209 Земельного кодек�
су України». Ним, зокрема,
передбачається, що кошти,
які надходять у порядку від�
шкодування втрат сільсько�
господарського і лісогоспо�
дарського виробництва, ви�
користовуються на освоєння
земель для сільськогоспо�
дарських і лісогосподарсь�
ких потреб, поліпшення від�
повідних угідь, охорону зе�
мель відповідно до розро�
блених програм та проектів
землеустрою, а також на
проведення інвентаризації
земель. Використання цих
коштів на інші цілі не допу�
скається.
Цей Закон набирає чинності
з 1 січня 2011 року.

Кадрові призначення
у керівництві
Мінагрополітики
У міністра аграрної політики
України Миколи Присяжнюка
з'явилося два нових заступни�
ка, призначених урядом. 
Так, Кабінет Міністрів України
Розпорядженням від 26.05.
2010 р.  №1087�р призначив на
цю посаду Сергія Бикова. 
Сергій Биков, 1960 року на�
родження, за освітою ветери�
нарний лікар. Останнім часом
обіймав посаду генерального
директора і голови правління
ТОВ «Українська молочна ком�
панія», Київська область.
Іншим Розпорядженням КМУ
від 31.05.2010 р. №1115�р
заступником міністра аграрної
політики призначено Максима
Мельничука.
Максим Мельничук, 1973
року народження, закінчив Ки�
ївський Національний універ�
ситет ім.Т.Г.Шевченка, доктор
біологічних наук, член�корес�
пондент Української академії
аграрних наук. Обіймав посаду
проректора з наукової частини
і інноваційної діяльності Націо�
нального університету біоре�
сурсів і природокористування
України.  
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11 Ціни на кукурудзу залежно від вологості: базис – 14% / менше 14%. www.nibulon.com
22 Ціни на ріпак залежно від наявності глюкозинолатів: до 35 мкг/моль / понад 35 мкг/моль.

Закупівельні ціни на зерно, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» 

на період з 04 по 08 червня 2010 року, грн/тонна

Базис поставки

Пшениця 
Жито
1 кл.

Ячмінь
Соня�
шник

Куку�
рудза1 Ріпак2

Сорго

1 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

6 кл.
чер�
воне

біле

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв 1350 1250 1130 1000 2840 1380
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 1155 1055 855 855 1240
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 1195 1095 895 895 2650 1290 3095-2995 1120 1140
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. 830 1230
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 850 1260
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. 1020 810 790 1190 3010-2910
Філія «Вітове», Черкаська обл. 1140 920 900 2750 1310
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 1070 870 820 850 1250
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 860 820 840 1240
Філія «Кам’янка-Дніпровська», Запорізька обл. 1140 920 900 2750

Гуртом – за родючість ґрунтів. 
Але трохи згодом…

Урядовий комітет з питань аграр�
ної політики під керівництвом ві�
це�прем'єр�міністра Віктора Слау�
ти схвалив проект постанови Кабі�
нету Міністрів України «Про вне�
сення змін до Порядку викори�
стання коштів державного бюдже�
ту, що спрямовуються на придбан�
ня вітчизняної техніки і обладнан�
ня для агропромислового ком�
плексу на умовах фінансового лі�
зингу та заходи за операціями фі�
нансового лізингу». Так, Законом
України «Про державний бюджет

України на 2010 рік» Національну
акціонерну компанію «Украгролі�
зинг» визначено головним розпо�
рядником коштів Державного бю�
джету України, що виділяються на
придбання вітчизняної
сільгосптехніки на умовах фінан�
сового лізингу. Дотепер головним
розпорядником цих коштів було
Мінагрополітики України. У таких
умовах затримувалося проход�
ження коштів до суб'єктів господа�
рювання, а також документообіг
стосовно лізингових операцій.

Реалізація документа дозволить
агропідприємствам розпочати за�
купівлю сільгосптехніки і облад�
нання на умовах фінансового лі�
зингу через НАК «Украгролізинг»,
що позитивно позначиться на
своєчасному і якісному проведен�
ні технологічних операцій з виро�
щування і збирання сільгоспкуль�
тур, а також сприятиме створенню
нових робочих місць на підприєм�
ствах сільгоспмашинобудування
та надходженню додаткових кош�
тів до державного бюджету.

«Украгролізинг» розпоряджатиметься коштами 



НА УСІХ трьох нарадах йшлося

про те, як за умов практично від�

сутніх у держбюджеті коштів мо�

дернізувати АПК. 

Уряд системно модернізовува�

тиме агропромисловий комплекс

– в поєднанні з інфраструктурою і

торгівлею, наголосив прем'єр�мі�

ністр України Микола Азаров

під час засідання Кабміну. 

«Треба відкласти все, і з заліз�

ною послідовністю взятися за два

напрями: перший – забезпечити

селу передові технології і техніку,

другий – забезпечити цінову полі�

тику, яка безумовно стимулює то�

варовиробника», – сказав він і до�

дав, що соціальна сфера на селі

останні 5 років тільки вмирала. 

За його словами, інфраструк�

тура агровиробництва потребує

суттєвих вкладень, нагальним є і

питання технічного переозброєн�

ня сільгоспвиробника вітчизня�

ною конкурентноздатною техні�

кою, а також запровадження но�

вітніх технологій у господарствах.

Для цього уряд ухвалить порядок

використання коштів державного

бюджету щодо придбання вітчиз�

няної техніки і обладнання для

АПК на умовах фінансового лі�

зингу.

Глава уряду також наголосив

на необхідності формування

справжнього ринку в агропроми�

словому комплексі з відповідною

ціновою політикою. «Скажіть, це

нормально, коли молоко у селяни�

на приймають за гривню, а сир

продають за 70 грн? Це нормаль�

но, коли м'ясо заготовляють по 10

грн, а ковбасу продають по 60 грн?

Це не ринок, шановні колеги, це

суцільне баригування, паразиту�

вання на праці селян», – відзначив

він і наголосив, що розв'язувати ці

проблеми слід і на регіональному, і

на центральному рівні.

Прем'єр також повідомив, що

уряд планує затвердити новий

склад Міжвідомчої експертної ра�

ди, що опрацьовує питання дер�

жавної технічної політики в агро�

промисловому виробництві, до

якої включено представників цен�

тральних органів виконавчої вла�

ди, профільних науково�дослід�

них і проектних закладів. 

Ввечері Микола Азаров на

розширеній нараді з питань аналі�

зу ситуації і перспектив розвитку

АПК в Кабміні проінформував

присутніх про результати проведе�

ного Президентом України друго�

го засідання Комітету економіч�

них реформ. За словами прем'єра,

там було розглянуто саме ті ре�

форми, які уряд як орган виконав�

чої влади має втілювати в життя

спільно з обласними адміністра�

ціями. Серед трьох основних на�

прямків виведення країни з еко�

номічної кризи – будівництво,

відновлення роботи промислово�

сті і АПК. «Ми збираємося всі на�

явні ресурси держави зосередити

на цих трьох напрямах», – сказав

він. 

Метою проведення розшире�

ної наради, за словами очільника

уряду, є визначення підходів для

того, щоб нормально провести

жнива, закласти підґрунтя для ос�

іннього комплексу польових ро�

біт, а також визначитися з перелі�

ком питань щодо цін на продук�

цію АПК. 

У обговоренні поставлених

питань взяли участь урядовці,

провідні науковці, представники

профільних галузевих об'єднань,

голови облдержадміністрацій, ке�

рівники потужних агропідпри�

ємств, інші фахівці. Таке широке

представництво вітчизняного аг�

рарного активу за ініціативи Кабі�

нету Міністрів України зібрано

вперше і його проведення обумо�

влене місцем, яке сьогодні займає

аграрний сектор у економічному

розвитку країни – саме АПК, при

створенні відповідних умов, може

стати джерелом росту вітчизняної

національної економіки.

«Мені б не хотілося, щоб усе

звелося до одного: уряд дай гроші,

а ми усе вирішимо, – зазначив

прем'єр�міністр. – Я би радий да�

ти, але грошей немає. Певні ре�

сурси ми, зрозуміло, знайдемо і

віддамо. Але не в цьому головна

наша проблема в АПК». Він наго�

лосив, що проблема в тому, як ви�

користати ефективно цей наявний

обмежений фінансовий ресурс. 

За словами Миколи Азарова,

Україна має акцентувати увагу не

лише на експорті зернових куль�

тур, а і на розвитку власного аг�

рарного ринку. «Чи не раціональ�

ніше буде переробляти все, що ми

одержуємо і збираємо, і вже у ви�

гляді готової продукції експорту�

вати? Звісно, що цього за місяць, а

може навіть і за рік не зробиш.

Але ми ж з вами не тимчасові ви�

конавці, ми повинні закласти ос�

нови на роки».

Також Микола Азаров привер�

нув увагу до ситуації зі скорочен�

ням поголів'я великої рогатої ху�

доби в Україні та критично оцінив

роботу вітчизняної аграрної нау�

ки, яка щорічно «освоює» до 500

млн грн бюджетних грошей, але

не дає суттєвих результатів.

«Я навмисне загострюю ці пи�

тання, адже з року в рік ми чуємо

самі доповіді і виступи, а ситуація

не змінюється». Прем'єр�міністр

України підкреслив, що під час

сьогоднішньої наради необхідно

визначити шляхи вирішення про�

блемних питань. Він доручив віце�

прем'єр�міністру Віктору Слауті

взяти під особистий контроль си�

туацію і проаналізувати перші ре�

зультати вже через місяць. 

У свою чергу, Віктор Слаута

заявив на розширеній нараді, що

держава повинна допомогти агра�

ріям пережити цей важкий у фі�

нансовому плані рік. Тому при

розгляді питання про внесення

змін до Державного бюджету Ук�

раїни на 2010 рік аграрний блок

Уряду пропонуватиме передбачи�

ти додатково щонайменше 2 млрд

грн, щоб профінансувати форму�

вання державного продовольчого

резерву зерна та програму відшко�

дування ставок за користування

кредитами комерційних банків. 

Іншим напрямом державної

підтримки аграрного сектору, за

словами віце�прем'єр�міністра Ук�

раїни, є вирішення проблемних

питань газо�, енерго� та водоза�

безпечення агровиробників під

час збирання урожаю та проведен�

ня осінньо�польових робіт, зокре�

ма, збереження тарифів на полив

сільгоспкультур тощо.

Віктор Слаута також підтри�

мав позицію прем'єр�міністра

Миколи Азарова щодо того, що

наша держава не повинна пере�

творюватися у сировинний прида�

ток розвинених країн. «Україна

вже три роки перебуває у СОТ. У

результаті ми втратили позиції по

м'ясу в 5 разів, молоку – в 2,5 раза.

У 2009 році ще раз були суттєво

знижені ввізні мита на товари

продовольчої групи. Тому потріб�

но переглянути нашу політику

щодо захисту вітчизняного вироб�

ника», – зазначив керівник аграр�

ного блоку Уряду.

Міністр аграрної політики

Микола Присяжнюк на розши�

реній нараді доповів про ситуацію

у аграрному секторі України та

пріоритетні завдання для АПК. У

своїй доповіді він зазначив: «Сьо�

годні маємо приріст валової про�

дукції в аграрному секторі майже

на 5%, вдалося втримати відносно

стабільну ситуацію в тваринниц�

тві, протягом двох місяців зміни�

лися негативні тенденції у харчо�

вій промисловості – збільшено

обсяги виробництва на 1,2%, по�

кращився стан кредитного забез�

печення. Україна увійшла в трій�

ку найбільших експортерів зерна,

по ячменю ми перші». 

Для того, аби вивести аграрне

виробництво на якісно новий рі�

вень, Мінагрополітики визначило

три магістральні напрями реформ:

ситемоутворюючі галузі, від яких

найбільше залежить продовольча

безпека та експортний потенціал,

а саме – рослинництво, свинар�

ство, молочне скотарство; аграрна

наука та освіта; державне упра�

вління сільським господарством.

Всі ці питання запропоновані мі�

ністерством для включення до

Програми економічних реформ,

що впроваджуватиметься Прези�

дентом і Урядом України. 

За словами Миколи Присяж�

нюка, сьогодні міністерство прац�

ює над плановими невідкладними

завданнями, серед яких підготов�

ка збиральної компанії 2010 року,

належне забезпечення виробників

необхідними матеріально�техніч�

ними ресурсами, підготовка Аг�

рарного фонду до ефективної ро�

боти у новому маркетинговому

році, створення Аграрного банку,

Державного земельного іпотечно�

го банку, Аграрної біржі, а також

розвиток інфраструктури аграрно�

го ринку, зокрема створення та

розширення мережі оптових рин�

ків сільгосппродукції та сільсько�

господарських обслуговуючих ко�

оперативів тощо. 

Підготував Артем Житков

Фото: Урядовий портал
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На часі – системна модернізація
агропромислового комплексу
АГРОПОЛІТИКА Аналізу ситуації і перспектив розвитку АПК поточної середи було присвячено відразу
три заходи. Зранку вони розглядалися на засіданні уряду. Потім – на другому засіданні Комітету
економічних реформ за участю Президента України Віктора Януковича. І  ввечері – на розширеній
нараді в Кабінеті Міністрів України під головуванням прем'єр8міністра України Миколи Азарова.

Прем'єр�міністр Микола АЗАРОВ

На нараду зібралось чимало
політиків, посадовців і бізнесменів



Хмельниччина 
недораховується 
молока 
Влада Хмельниччини зане�
покоєна вивезенням молока
за територію області. Про це
йшлося на «круглому столі»,
що відбувся за ініціативи го�
лови обласної державної
адміністрації Василя Ядухи

за участю заступників голови
облдержадміністрації, керів�
ників управлінь ОДА та
обласних організацій, керів�
ників молокопереробних та
сільськогосподарських під�
приємств, голів сільських
рад.
Василь Ядуха зазначив, що
близько 35% молока виво�
зиться на переробку за межі
області. Як наслідок, Хмель�
ниччина недобирає понад
300 млн. гривень валової
продукції, місцеві бюджети
недоотримують близько 40
млн. гривень, які вкрай
необхідні для соціального
розвитку сіл, підтримання
життєдіяльності ФАПів, бі�
бліотек, дитячих дошкільних
закладів, поліпшення об`єк�
тів сільської інфраструктури.
Вихід учасники зібрання ба�
чать у врегулюванні питання
цінової політики щодо мо�
лока в області.  
Очільник області повідомив,
що за участю товаровироб�
ників, переробників, сільсь�
ких голів, структур обласного
рівня, управління у справах
захисту прав споживачів, ан�
тимонопольного комітету в
тижневий термін буде роз�
роблено договір заготівлі
молока, де чітко будуть вка�
зані обсяги заготівель, ціну
на молоко, а також визначе�
но відповідальність за поста�
чання продукції. В кожному
населеному пункті будуть
проведені сходи сіл. «Ми бу�
демо зустрічатися з людьми,
пояснювати їм ситуацію, по�
казувати розрахунки фахів�
ців щодо ціни на молоко.
Підписання договорів заго�
тівлі із переробними підпри�
ємствами, що працюють на
території Хмельниччини до�
зволить збільшити фінансові
надходження селянам,
сприятимуть стабілізації еко�
номіки сіл і районів. Наша
область та її показники ва�
жливі для усіх нас, тому ма�
ємо об`єднати наші зусилля
заради процвітання рідного
краю», – сказав губернатор. 
Переробники, здається не
проти. Зокрема, директор
ЗАТ «Хмельницька масло�
сирбаза», депутат Хмель�
ницької обласної ради Люд�

мила Бєсєда, заявила про
готовність збільшити закупі�
вельну ціну на молоко до
30%, якщо якість продукту
буде високою і відповідати�
ме стандартам.
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Тетяна Шелкопляс

ДІТИ поводяться природно,

коли почуваються спокійно.

В урочистій залі Адміністрації

Президента України більше

нервували дорослі – батьки,

високопосадовці і журналісти.

Маленькі ж герої, зручно об�

лаштувавшись на широких ви�

шуканих стільцях, з почуттям

власної гідності уважно спосте�

рігали за дійством, охоче відпо�

відали на запитання журналі�

стів. 

Президент з'явився вчасно,

за регламентом. Глава держави

привітав усіх присутніх зі свя�

том і звернувся до лауреатів

державних нагород, як до до�

рослих. Віктор Янукович, зо�

крема, сказав: «Щоб ви були

щасливими, багато чого буде

залежати від вас самих. Але ду�

же важливо – і я до вас зверта�

юся вже як до людей, які зро�

били дорослі кроки у своєму

житті – аби державна політика

сприяла отриманню вами мо�

жливостей йти тим шляхом,

про який ви мрієте».

Після зустрічі з Президен�

том Міністерство з надзвичай�

них ситуацій України організу�

вало для юнаків та дівчат куль�

турно�розважальну програму:

автобусом їх возили оглядати

історичні пам'ятки столиці,

відвідали «Музей телебачення».

Дітлахи також мали можливість

поспілкувалися з фіналісткою

міжнародного пісенного кон�

курсу «Євробачення�2010» спі�

вачкою Альошою і залюбки

сфотографувалися з нею на

згадку. Потому кожен юний ге�

рой отримав пам'ятний подару�

нок від міністра Н е с т о р а

Шуфрича.

Наприкінці заходу хтось із

дорослих промовив, що вижи�

ти може лише той народ, лише

та нація, яка кидається рятува�

ти інших незважаючи на небез�

пеку, навіть ціною власного

життя. Той же, хто безучасно

спостерігає за загибеллю ближ�

нього, – приречений. Якщо в

Україні, незважаючи на усі

життєві і політичні катаклізми,

діти рятують життя – ми маємо

шанс вижити і збудувати силь�

ну незалежну країну. 

Ми поспілкувались з деяки�

ми маленькими героями, і про�

понуємо вам щирі дитячі розпо�

віді про ті події, які прославили

їх на всю країну і стали приво�

дом для власної самоповаги та

високої державної відзнаки.

* * *

Десятирічна Юля Слобо�

дян та восьмирічні Ілля Ру�

жицький й Андрій Семенюк

витягли з�під криги свого това�

риша Олега Прокопишина. На

наше запитання, як усе було,

вони відповідали хором. 

– Саме були канікули ось

цією зимою (подія трапилася

23.01.2010 р. – прим. ред.). І ми

вчотирьох після обіду пішли

кататися на санчатах. Потім

нам набридло так кататися, і

хлопці захотіли перейти на той

бік річки, бо вона замерзла, по�

пробувати лід на міцність. У

нас тече річка Смотрич, вона

дуже швидка. І коли ми вже пі�

шли, то посередині річки лід

тріснув. 

Олег (Прокопишин – прим.

ред.) ішов перший, то він про�

валився і почав тонути. Йому

тоді було вісім років, а цього

року в липні виповниться вже

дев'ять.

Як він провалився, то ми

дуже злякалися і почали кидати

йому у воду санки, щоб він за

них схопився. Тричі кидали і за

мотузку самі тримали. А коли

він вхопився, то ми його витя�

гли.  

Пані Надія, мама Юлі, роз�

повіла, що коли дівчинка по�

вернулася додому, була дуже

збуджена. Вона переказала

батькам, як Олег ледь не вто�

пився, і як діти його рятували.

Потому, як Олега вже витягли,

він був мокрий і єдине запитав,

що ж йому мама на те скаже.

Він навіть не усвідомив, що міг

загинути. І щоб мама хлопчика

не лаяла, Юля відвела його до�

дому і сама переповіла домаш�

нім про подію. 

– Ми з чоловіком були шо�

ковані, коли Юля розповідала

про те, що сталося. Ми живемо

у 20 метрах від річки, і одразу

побігли подивитися на місце

події. Справді ополонка була

дуже великою і страшною. Ми

дітей постійно попереджали

про небезпеку ходити по льоду,

бо Смотрич дуже стрімкий. Але

ж діти є діти. 

Потім в школі районна рада

вручила рятувальникам почес�

ні грамоти і мобільні телефони.

* * *

Євген Шатохін з Сімферо�

поля героєм себе не вважає.

Каже, що на його місці кожен

вчинив би так само. 

– Це було два роки тому, 17

липня, на березі Чорного моря.

Ми відпочивали в Ніколаєвці,

та разом з дідусем (хоча він ме�

ні і не рідний) пішли плавати.

А решта нашої компанії зали�

шилася на березі. Він порівня�

но молодий, до того ж чудовий

пловець. Ми почали пірнати.

Аж раптом він втратив свідо�

мість і почав тонути. Потім лі�

карі нам повідомили, що у ньо�

го сталась зупинка дихання. 

Відстань до берега була нез�

начною. Я вхопив його за во�

лосся, витяг на берег і надав

першу допомогу. Потім повез�

ли його до лікарні, але його

прийняли не з першого разу,

відмовлялися, мовляв, їм трупи

не потрібні. Потім, нарешті,

привезли до реанімації, де йо�

го привели до тями. Тепер він

працює в бібліотеці і, мабуть,

радіє життю.

* * *

Замість керма далекобійни�

ка чотирнадцятирічний Вадим

Бекетов з Херсонщини тепер

планує присвятити своє життя

рятуванню людей. Він мріє ста�

ти пожежником. А поки як

єдиний чоловік відповідає за

родину, вчиться у школі, пора�

ється по господарству.

– Точну дату я не пам'ятаю,

але це було цього року напри�

кінці січня. Ввечері, близько

20�ї години, мама послала ме�

не в магазин по продукти. І як

вже повертався назад, дивлюся,

а до хати стежка іде як до бере�

га, – полум'я. Я туди пішов, а

там хата горить, і діти з бабусею

кричать. Хата глиняна, горіла

вже сильно – вогонь до даху

доходив. Вийшло, що їхній

батько був на роботі, а мама

пішла по ліки, бо у дітей була

температура. Залишила шести�

річних хлопців – Сашу і Богда�

на – на бабусю�інваліда і двері

закрила. 

Поки я двері вибив, діти

вже стояли в коридорчику. Я їх

спочатку виніс, потім бабусю.

Дітей одразу відніс до себе до�

дому, а мама викликала пожеж�

ників. Вони молодці, дуже

швидко приїхали, хоч був сніг і

ожеледь, і швидко загасили по�
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Нагороди дітям 
за дорослі вчинки
ВІДЗНАКА 1 червня цього року, у Міжнародний день захисту дітей, Президент України Віктор
Янукович вручив державні нагороди – медалі «За врятоване життя» – юнакам та дівчатам віком від
8 до 20 років, які проявили особисту мужність і героїзм, рятуючи життя людей. Із відзначених нині
сімнадцятьох справжніх героїв, чотирнадцять – вихідці з села.

Другокласники Андрій СЕМЕНЮК, Ілля РУЖИЦЬКИЙ 
та чотирикласниця Юлія СЛОБОДЯН, Хмельницька обл.

Євген ШАТОХІН, 

м.Сімферополь



Запорізька влада
домовляється 
про кредити
Меморандум між банків�
ськими установами та
обласною владою підписа�
но в Запорізькій облдерж�
адміністрації під час нара�
ди, яка відбулася 1 червня
ц.р. під головуванням за�
ступника голови облдер�
жадміністрації Геннадія

Фукса. Згідно з меморан�
думом п'ять фінансових
установ, що підписали до�
кумент, погоджуються
сприяти у справі кредиту�
вання сільгосптоварови�
робників області.
Основними негативними
факторами кредитування
підприємств агропроми�
слового комплексу залиша�
ються високі кредитні став�
ки – 28% річних.
– Сьогодні ми ведемо діа�
лог з банківськими устано�
вами. Є прогнозні показни�
ки, за якими можна ствер�
джувати, що в цьому році
ми отримаємо добрий вро�
жай. Тому, якщо фінуста�
нови довірять нашим фер�
мерам гроші, збільшивши
кредитний портфель, є всі
підстави для гарантування
повернення позик, – звер�
нувся до банкірів Геннадій
Фукс.
За словами заступника гу�
бернатора області, на цей
час є два механізми здеше�
влення кредитів – це робо�
та Нацбанку, який може за
деяких умов піти на поступ�
ки відносно комерційних та
державних банків, а також
Нацбанк може здійснити
рефінансування державних
банків під програму креди�
тування сільгосптоварови�
робників. Ще один шлях
здешевлення кредитних
коштів для фермерів, за
словами чиновника – дер�
жавна програма компенса�
ції відсоткових ставок. У
держбюджеті такі програми
на сьогодні намічені.
На даний момент підпри�
ємства АПК області уклали
84 кредитні угоди на за�
гальну суму 118,5 млн грн,
що складає 77,5% від пот�
рібного обсягу коштів.
– 28% – висока ставка для
ведення бізнесу, ми буде�
мо працювати над тим,
щоб ставлення до застави
та кредитних ставок було
більш лояльним з боку
банків. У цьому році досяг�
нуто зростання кредитного
портфеля в чотири рази,
але нам потрібно ще не
менше 30 мільйонів гри�
вень, щоб задовольнити на
100 відсотків потреби фер�
мерів у кредитних ресур�
сах,– підбив підсумок Ген�
надій Фукс.
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жежу. А поки пожежники їхали,

то люди повибігали з хат і поча�

ли снігом гасити вогонь. Але, на

жаль, від хати самі стіни зали�

шилися. 

Коли рятував, то ні про що

не думав. Страху не було. Усе

робив швидко, хотілося їх ви�

тягти. А потерпіла родина неза�

довго до трагедії зробила в хаті

ремонт, і їм так не пощастило,

що вони погоріли. Але головне,

що вони вижили!

Вадим розповів нам, що жи�

ве разом з мамою, бабусею і се�

строю. Вчиться непогано, але

на ньому як на чоловікові три�

мається усе домашнє господар�

ство. Два роки тому батько пої�

хав на роботу і зник за невідо�

мих обставин. В родині живуть

дружно, багато працюють, усьо�

го потроху сіють на городі.

– До того я мріяв про далекі

краї – хотів стати дальнобійни�

ком, – зізнається Вадим. –

А після цього випадку остаточ�

но вирішив стати пожежником�

рятувальником. І мама мене в

цьому підтримує.
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АТАМАНЮК Ігор Васильович – учень 2�го курсу
Бучацького ПТУ №26 на Тернопільщині – 26 травня
2009 року врятував життя і надав вчасну медичну
допомогу семирічній дівчинці, яка впала у ставок. 

БЕКЕТОВ Вадим Олександрович – учень 8�го
класу загальноосвітньої школи с.Козачі Лагері Цю�
рупинського району на Херсонщині – 21 січня 2010
року врятував життя двом шестирічним хлопчикам
та їхній паралізованій бабусі під час пожежі. Він
також виніс із палаючої хати газові балони, запо�
бігши вибуху.

БЕРЕЖНИЙ Роман Вікторович – учень 7�го класу
Самійлівської загальноосвітньої школи І�ІII ступе�
нів Новоазовського району Донецької області – 23
березня 2010 року врятував дворічного хлопчика,
який впав у воду.

БОГАТИРЕНКО Сергій Вікторович – дев'ятиклас�
ник загальноосвітньої школи №1 м. Новомиргород
Кіровоградської області – 25 липня 2008 року ви�
ніс із палаючого будинку семирічного хлопчика та
надав йому першу медичну допомогу.

БУЯЛО Роман Валентинович і ІВАНЧЕНКО

Олександр Олегович – учні 9�го класу Хотянів�
ської школи Київської області – 22 березня 2010
року  врятували життя одинадцятирічній дівчинці,
яка провалилася під кригу.

ВОЙЦІХОВСЬКА Анна Петрівна – учениця 2�го
класу Голобської загальноосвітньої школи І�ІII сту�
пенів Ковельського району Волинської області – 5
січня 2009 року витягла з крижаної води подругу. 

ГУКАСЯН Денис Артурикович – дев'ятикласник
загальноосвітньої школи І�ІII ступенів с.Удич Те�
плицького району Вінницької області – 24 лютого
2010 року врятував життя семирічній дівчинці, яка
провалилася в ополонку.

ЖУРАКІВСЬКИЙ Анатолій Олегович – учень 9�
го класу загальноосвітньої школи І�ІII ступенів
ім.Д.Загула с.Мілієве Вижницького району Черні�

вецької області – 2 липня 2009 року витяг з річки
Черемош семирічного хлопчика та надав йому
першу медичну допомогу.

КОВАЛЕНКО Сергій Олексійович – шестикласник
Малоржавецького навчально�виховного комплексу
«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня
школа І�ІII ступенів» Канівського району Черкаської
області – 17 грудня 2009 року врятував життя вось�
мирічному хлопчикові, який провалився під кригу.

КРАМАРЧУК Олександр Васильович – курсант
4�го курсу Академії пожежної безпеки ім. Героїв
Чорнобиля МНС України – 22 березня 2006 року
разом із другом врятував життя трьох чоловіків, які
перекинулися із човном у крижану воду.

ЛЄНКО Наталія Олександрівна – десятиклас�
ниця загальноосвітньої школи І�ІII ступенів №22
м.Горлівка Донецької області – 17 травня 2008 ро�
ку врятувала життя п'ятьом членам своєї родини –
братам, сестрі та хворій бабусі, вивівши їх із зади�
мленої та охопленої полум'ям квартири.

ПЕДЕНКО Сергій Миколайович – учень 11 класу
Мопрівської середньої школи Солонянського ра�
йону Дніпропетровської області – 8 лютого 2009
року кинувся у крижану воду та витяг з�під криги
дев'ятилітнього хлопчика.

РУЖИЦЬКИЙ Ілля Валентинович, СЕМЕНЮК Ан�

дрій Вікторович – учні 2�го класу Думанівської за�
гальноосвітньої школи І�ІІ ступенів Кам'янець�По�
дільського району Хмельницької області та СЛО�

БОДЯН Юлія Олегівна – чотирикласниця Кам'я�
нець�Подільської загальноосвітньої школи�інтерна�
ту І�ІІ ступенів №2 Хмельницької області – 23 січня
2010 року врятували життя дев'ятирічному хлопчи�
ку, який провалився під кригу на річці Смотрич. 

ШАТОХІН Євген Олександрович – учень 8�го
класу гімназії №7 м.Сімферополь АР Крим – 17
липня 2008 року на узбережжі Чорного моря вря�
тував життя дорослому чоловікові, який пірнав у
воду і втратив свідомість.

Представляємо лауреатів державної нагороди – 
медалі «За врятоване життя»
Нагороджені згідно з Указом Президента України №645/2010 від 31 травня 2010 року

Вадим БЕКЕТОВ, 

Херсонська обл.

Віктор ЯНУКОВИЧ вручив державні нагороди дітям, які проявили мужність і героїзм, рятуючи життя людей. Фото: Прес8служба Президента України
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За попередніми прогнозами

Міністерства сільського гос�

подарства Російської Феде�

рації, оприлюдненими очіль�

ником відомства Оленою

Скринник 31 травня ц.р. у

Ростові�на�Дону, валовий

збір зерна у поточному році

складе до 90 млн тонн. Для

порівняння, в 2009 році бу�

ло вироблено 97 млн тонн, в

2008 – рекордні 108 млн

тонн зерна.

ЗОКРЕМА, з озимого клину

планується зібрати 42 млн тонн,

з ярини – 45�48 млн тонн.

Сівбу ярих в  2010 році

заплановано провести на площі

47,9 млн га. Наразі прогнозні

показники виконані на 73%. 

Відповідно до доручення мі�

ністра, спільно з регіонами була

проведена робота по зміні

структури сівозміни на користь

високобілкових культур. В ре�

зультаті збільшення посівних

площ очікується під наступни�

ми високоенергетичними куль�

турами:

– кукурудза на зерно – на

282 тис. га до рівня 2009 року;

– цукрові буряки – на 278

тис. га;

– соя – на 227 тис. га;

– ріпак – на 170 тис. га. 

Олена Скринник констату�

вала, що для своєчасного, ефек�

тивного проведення весняно�

польових робіт російські сіль�

госпвиробники були забезпече�

ні кредитами під 12% річних.

Всього з 1 січня по 27 травня

поточного року на зазначені ці�

лі було залучено кредитів на су�

му близько 130 млрд рублів.

Крім того, цього року в рам�

ках Держпрограми субсидії на

підтримку АПК в регіони були

направлені на 2 місяці раніше

звичайних термінів. 

Велику підтримку Уряд і

Мінсільгосп надали у забезпе�

ченні сільгоспвиробників пали�

вом. «Ціни на паливно�ма�

стильні матеріали на 10�15%

нижче в порівнянні з початком

року», – повідомила Олена

Скринник. В цілому економія

від різниці цін на пальне для се�

лян на сезонні роботи станови�

тиме близько 5,5 млрд рублів.

Детально питання вироб�

ництва зерна обговорювалося

на нараді в Ростові�на�Дону, в

якому взяли участь глава Об'єд�

наної зернової компанії Сергій

Льовін, президент Національ�

ного союзу зерновиробників

Павло Скуріхін, представники

органів управління АПК.

Доповідачі вказали на не�

стійку ситуацію на світовому

ринку і великі перехідні запаси

зерна всередині країни. До кін�

ця сезону (31 червня 2010 р.)

світові перехідні запаси зерна

оцінюються в 193 млн тонн, що

на 28 млн тонн більше порівня�

но з відповідним періодом ми�

нулого року. Запаси зерна в Ро�

сійській Федерації на 1 травня

ц.р., за даними Росстата, на

14,4% вище торішніх і  ста�

новлять 29,5 млн тонн. Істотна

частина перехідних запасів –

9,7 млн тонн – припадає на ін�

тервенційний фонд. При цьому,

за прогнозами експертів, в най�

ближчі два роки на ринку нав�

ряд чи виникнуть сприятливі

умови для торгівлі зерном, тим

більше в тій кількості, яка є в

інтервенційному фонді.

«Тому я закликаю регіони

міняти структуру сівозміни.

Сподіватися на те, що ми купу�

ватимемо зерно до інтервенцій�

ного фонду, вам не варто, ми

цього робити не будемо, у нас

будуть інші механізми», – під�

креслила міністр.  Олена

Скринник нагадала, що обслу�

говування інтервенційного

фонду обходиться бюджету в

1 млрд рублів на місяць.

Також керівник аграрного

відомства зазначила, що реалі�

зація зерна повинна здійснюва�

тися «під споживання» і на під�

ставі довгострокових контрак�

тів.

У числі нових механізмів

підтримки зерновиробництва,

пропонованих Мінсільгоспом,

– заставні операції. Їхня суть

полягає в тому, що сільгоспви�

робники можуть продати зерно

державі з умовою зворотного

викупу у разі підвищення цін на

ринку. «Таким чином, – відзна�

чив заступник директора Деп�

харчопромринку Мінсільгоспу

Росії Сергій Сухов, – держава

тимчасово приймає на себе ці�

нові ризики і дає можливість

виробникам скористатися по�

ліпшенням ситуації на ринку».

Багато експертів вважають,

що заставні операції – перспек�

тивніший механізм, ніж інтер�

венції, він використовується в

іноземних країнах.

Внутрішнє споживання зер�

на планується підтримувати та�

кож за рахунок розвитку тва�

ринництва. З цією метою Міні�

стерство сільського господар�

ства РФ найближчим часом

розробить Стратегію розвитку

тваринництва до 2017�2020 рр.,

в якій будуть зібрані всі галузеві

програми: по птахівництву, сви�

нарству, молочному і м'ясному

скотарству.

«Ми підтримуватимемо ек�

спортний потенціал. Готується

відповідна постанова Уряду

РФ», – повідомила міністр. Зо�

крема, планується надавати ек�

спортні субсидії. «Умови їх ви�

ділення будуть направлені на

те, щоб підтримати саме сіль�

госпорганізації, а не трейдерів»,

– наголосила Олена Скринник.

За інф. прес8служби МСГ РФ

Ф'ючерси на пшеницю торгували�

ся нижче минулого тижня під ти�

ском на ціни з боку сприятливих

умов росту і зміцнення долара.

Липневий контракт на біржі у Чи�

каго (CBOT) втратив 14 центів за

тиждень, завершивши його на рів�

ні $168,2/МТ. У Канзас Сіті

(KCBT) аналогічні ф'ючерси втра�

тили 13 центів порівняно із попе�

реднім тижнем, до $176,9/МТ. У

Міннеаполісі (MGEX) ф'ючерси

здешевшали на 8 центів, до

$185,9/МТ. Згадані чинники

сприяли також зниженню ціни на

кукурудзу, яка на CBOT здешевша�

ла на 10 центів за тиждень, до

$131,9/МТ. Липневий ф'ючерс на

сою втратив 3 центи, до $344,6/МТ. 

Мінсільгосп США (USDA) в

останньому звіті щодо стану вро�

жаю зазначає, що стан ярої пше�

ниці є найвищим за останні 20 ро�

ків, 85% урожаю оцінюється в

доброму або відмінному стані.

Сівба ярої пшениці завершена на

91%, що відповідає середньому

показнику за 5 років. Умови для

озимої пшениці залишаються

сприятливими, 66% урожаю оці�

нюється в доброму або відмінно�

му стані, порівняно із 45% торік. 

За даними Канадської ради з

пшениці, сівба по всій Західній Ка�

наді завершена на 64%, що значно

відстає від звичного темпу 80%. 

Російське аналітичне агент�

ство SovEcon знизило власні оцін�

ки виробництва пшениці у Росії

2010/11 через вимерзання і зни�

ження врожайності. Аналітики

прогнозують російський врожай

на рівні 55,5 млн тонн, порівняно

із 61,7 млн тонн в 2009/10 МР. 

Цього тижня попередній нега�

тивний тиск зовнішніх ринків

привів до зниження агрокотиру�

вань на біржі CBOT. Долар США

зріс відносно євро, що призвело

до зниження цін за всіма товар�

ними позиціями. До того ж кліма�

тичні умови наразі «близькі до іде�

альних». Торгова сесія липневими

ф’ючерсами 1 червня завершилася

з такими показниками: кукурудза

– 354 ц/бу (�5); пшениця – 450,75

ц/бу (�7); соя – 932 ц/бу (�5,75).

Основні тенденції на зерновому ринку США

* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 28 травня 2010 року

Біржа 
(зернові) 

Липень '10 Вересень ’10 Грудень ’10 Березень '11 Травень '11

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 168,19 4,578 -0,142 4,753 -0,140 5,055 -0,145 5,350 -0,140 5,515 -0,128
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 176,92 4,815 -0,135 4,935 -0,135 5,108 -0,138 5,283 -0,140 5,403 -0,137
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 185,92 5,060 -0,085 5,188 -0,070 5,355 -0,083 5,538 -0,072 5,653 -0,067
CBOT Чикаго (Кукурудза) 131,91 3,590 -0,100 3,690 -0,077 3,800 -0,053 3,928 -0,045 4,013 -0,042

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Липень '10 Серпень '10 Вересень ’10 Листопад ’10 Січень ’11

344,56 9,378 -0,033 9,278 -0,055 9,148 -0,005 9,078 0,002 9,173 0,012

*EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ. Поставка з елеватора, Південний ФО РФ; За даними AgroNews.ru
*FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 03.06.2010 року 1 RUB = 0,25411 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 03 червня 2010 року

Ф'ючерсний контракт
Ціни угод * Розрахун-

кова ці-
на *

Зміни
розрах.
ціни *

Обсяг

відкр. мін. макс. закр. кілть
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Липень ’10 4600 4540 4600 4540 - 4575 -28 10 22600890
EXW пшениця кл.3 Вересень ’10 4902 4902 4947 4947 - 4919 -24 12 35169940
EXW пшениця кл.3 Листопад ’10 5220 5143 5238 5145 - 5207 -18 12 37905660
EXW пшениця кл.4 Липень ’10 4356 4283 4356 4286 - 4326 -28 10 21368490
EXW пшениця кл.4 Вересень ’10 4754 4753 4783 4779 + 4764 +10 10 22296430
EXW пшениця кл.4 Листопад ’10 5091 4981 5093 4981 - 5047 -36 10 24278020
EXW пшениця кл.5 Липень ’10 2972 2972 2992 2992 + 2982 +14 2 5427240
EXW пшениця кл.5 Вересень ’10 3080 3061 3080 3061 + 3071 +18 2 5588310
EXW пшениця кл.5 Листопад ’10 3240 3240 3258 3258 + 3249 +18 2 6335550
FOB експ. пшениця Липень ’10 170,7 168,2 170,7 168,2 - 169,5 -1 12 36794718
FOB експ. пшениця Вересень ’10 177,5 170,2 177,5 176,6 - 175,0 -2 14 43875534
FOB експ. пшениця Листопад ’10 186,8 186,4 187,2 186,4 - 186,6 -1 12 34216303

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

США. Ставки океанського фрахту на 28 травня 2010 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 27 24
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 41
Північ Південної Америки (Колумбія) 29
Схід Південної Америки (Бразилія) 36
Західна Африка (Нігерія) 59
Східне Середземномор'я (Італія) 39
Західне Середземномор'я (Марокко) 47
Близький Схід (Єгипет) 49
Японія 74 72

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 38
Західна Африка (Нігерія) 66
Близький Схід (Єгипет) 45

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 45 42
Європа (Роттердам) 45
Близький Схід (Єгипет) 44

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 82
Західне Середземномор'я (Іспанія) 73
Європа (Роттердам) 64
Західна Африка(Марокко/Алжир) 69

ПівнічноЗахідне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 34
Близький Схід (Єгипет) 46
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 65
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 47 45
Тайвань 46 44
Південна Корея 46 44
Японія 44 42

Урожай 2010 року 
в Росії становитиме 
до 90 млн тонн зерна
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Астарта
Компанія «Астарта», один з най�

більших агрохолдингів та лідер з

виробництва цукру в Україні, у

рамках підготовки до виробни�

чого сезону цукроваріння про�

довжує реконструкцію цукрових

заводів з метою подальшого пі�

двищення ефективності цукро�

вого виробництва і зниження

його енергоємності, а також пі�

двищення переробної потужно�

сті. Програма реконструкції пе�

редбачає модернізацію основних

виробничих ділянок цукрових

заводів і відкриває можливості

для істотного збільшення про�

дуктивності.

За оцінками менеджменту

компанії, реалізація програми

реконструкції призведе до зни�

ження собівартості вироблюва�

ної продукції шляхом підвищен�

ня ефективності переробки цук�

рового буряка і збільшення по�

тужностей по переробці буряка

до 27 тис. тонн на добу вже в по�

точному році (у минулому сезоні

загальна потужність була біля

21 тис. тонн, тож зростання

становить 28% – за інф. «Івекс

Капітал»).

У рамках підготовки до сезо�

ну 2010/2011 проводиться така

модернізація заводів: 

Яреськівський цукровий за�

вод: встановлення двох тонко�

плівкових випарних апаратів,

установка нових центрифуг,

фільтрів�згущувачів. Зроблені за�

ходи дозволять збільшити по�

тужність заводу до 4,5 тис. тонн

буряку на добу.

Глобинський цукровий завод:

встановлення додаткового дифу�

зійного апарату і центрифуг, що

дає змогу в майбутньому збіль�

шити переробну потужність за�

воду до 8 тис. тонн за добу. У

2010 році потужність заводу

зросте до 5,5 тис. тонн цукрових

буряків на добу.

Кобеляцький цукровий за�

вод: встановлення жомопресса

типу P�18, модернізація станції

дефекосатурації й теплової схе�

ми заводу. Це дозволить збіль�

шити потужність заводу в 2010 р.

до 7 тис. тонн на добу. 

Жданівський цукровий за�

вод: реконструкція дифузійного

відділення (встановлення ошпа�

рювателя, бюрякорізок і жомо�

пресів), автоматизація центри�

фуг, реконструкція станції фільт�

рації з установкою фільтрів�згу�

щувачів. Цього року потужність

заводу збільшиться до 3,2 тис.

тонн/добу.

Наркевицький цукровий за�

вод: реконструкція мийного від�

ділення, реконструкція продук�

тового цеху, встановлення додат�

кового фильтр�пресу і фільтрів�

згущувачів. В результаті потуж�

ність заводу в 2010 р. збільшить�

ся до 3,8 тис. тонн на добу 

На цей час триває розробка

проекту модернізації Веселопо�

дільського цукрового заводу, до�

бова переробна потужність якого

становить 3000 тонн цукрових

буряків. 

На усіх заводах буде модерні�

зована система автоматики і ча�

стотного регулювання електро�

приводів.

Інвестиційна програма мо�

дернізації цукрового виробниц�

тва на 2010 рік передбачає також

реконструкцію одного із заводів

для переробки цукру�сирцю, бу�

дівництво складу силосного ти�

пу для безтарного зберігання цу�

кру, а також початок реалізації

проекту з метанізації жому й біо�

маси. Ця програма фінансувати�

меться з власних коштів і довгос�

трокових кредитів.

Навіть ціла низка позитив�

них новин від компанії, вклю�

чаючи дуже сильні фінансові ре�

зультати за перший квартал 2010

року, не допомогли акціям «Ас�

тарта Холдинг» на Варшавській

фондовій біржі досягти нових іс�

торичних максимумів на фоні

високої волатильності фондових

ринків у травні. Але все ж таки

ціна зросла за останні два тижні

на 3% до 58,7 польських злотих

за акцію. На нашу думку, акції

компанії почнуть зростати до но�

вих рекордних позначок одразу

після завершення корекції на

фондових ринках. 

MCB 
Agricole
Компанія MCB Agricole Holding,

що володіє в Україні компанією

«Укрзернопром Агро», повідоми�

ла про завершення всього запла�

нованого комплексу весняно�

польових робіт 25 травня цього

року. 

Загальна площа посіву ярих

культур на полях компанії «Укр�

зернопром Агро» у 2010 році ста�

новить понад 30 тис. га та має,

відповідно, таку структуру: яч�

мінь – 4708 га, горох – 1322 га,

гірчиця – 3212 га, соняшник –

15081 га, кукурудза – 5124 га, соя

– 661 га, гречка – 210 га.

Озимі культури під врожай

2010 року в компанії мають, від�

повідно, таку структуру посівних

площ: ріпак – 11253 га, пше�

ниця – 27337 га, ячмінь – 6913

га, жито – 2360 га.

Таким чином, загальна пло�

ща посіву ярих і озимих культур

«Укрзернопрому Агро» цього ро�

ку становить понад 78 тис. га

(у 2009 році було 71632 га (+9%):

57,103 тис га озимина (�16%) і

14529 га ярі культури (більше

ніж у 2 рази) – за інф. «Івекс

Капітал»).

Наразі агроформування ком�

панії проводять роботи із хіміч�

ного захисту рослин.

Ціна акцій MCB Agricole, що

котируються на Франкфуртській

фондовій біржі через GDR, про�

довжує коливатись у коридорі

1,8�2,5 євро з квітня. У травні

цей коридор звузився до значень

1,85�2,2 євро за GDR. Станом на

3 червня, ціна була на рівні 2,2

євро.  

Агротон
Агропромисловий холдинг «Аг�

ротон», що спеціалізується на

вирощуванні зернових та олій�

них культур, виробництві про�

дукції тваринництва, хлібобу�

лочних виробів та сирів, повідо�

мив про завершення посівної

кампанії. 

Головною ярою культурою

залишився соняшник. Його по�

сіви цього сезону було збільше�

но на 15% до 54,9 тис га. Посіви

кукурудзи було також збільшено

на 86% до 11,4 тис га. Всього під

ярі культури відведено 71,9 тис

га, у той час як озимі займають

53,2 тис га, з яких під пшеницю

відведено 81% площі. Решта 9

тис га, що знаходяться під кон�

тролем компанії, залишилися

цього року під паром. 

«Агротон» зазначає, що виро�

щування зернових залишається

основним бізнесом. В 2009 році

продажі зернових складали 57%

від загальної виручки компанії.

Холдинг зараз реєструє права на

оренду ще 16 тис га в Луганській

області. До того ж, найближчим

часом земельний банк може бути

поповнений додатковими 10 тис

га у Луганській та 6 тис га у Хар�

ківській областях.  

Акції «Агротону», що торгу�

ються на Франкфуртскій фондо�

вій біржі через депозитарні роз�

писки (GDR), продовжили ко�

рекцію у травні. За останній вес�

няний місяць ціна знизилась на

5% після 2%�ного падіння у квіт�

ні. Станом на 3 червня, ціна

GDR зупинилася на відмітці 7,52

євро, що лише на 7% вище ціни

приватного розміщення, яке бу�

ло здійснено у листопаді мину�

лого року.

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 03 червня 2010 року

За даними «ІВЕКС КАПІТАЛ» (раніше – «СІНКОМ КАПІТАЛ»)

• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

Ринкова вартість акцій: 
Astarta Holding, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
MCB Agricole, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Агротон, EUR

Джерело: Bloomberg

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова
капіталізація,

млн.

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 58,10 58,70 58,70 1 467,50 6,0% 46,8%
Дакор UX (Україна) DAKOR UK UAH 62,20 65,50 65,50 374,29 -0,3% -31,3%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 62,65 63,10 63,10 4 337,56 -0,3% 51,0%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 7,53 7,53 7,53 77,15 0,0% 50,5%
Лендком Лондон LKI LN GBP 7,00 7,25 7,13 30,99 -1,7% 16,3%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,75 0,83 0,75 9,38 0,0% -25,7%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 12,50 12,70 12,90 1 428,77 -0,8% 30,3%
Миронівський з-д круп та комбікормів UX (Україна) MZKK UK UAH 1,20 1,99 1,45 255,20 0,0% -11,4%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,05 4,45 4,05 430,31 0,0% 58,8%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,65 2,10 2,20 37,84 10,0% -15,4%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 2,55 2,80 2,55 84,00 0,0% 21,4%
УкрРос ПФТС UROS UZ UAH н/д н/д 5,00 531,17 0,0% 316,7%
Агротон Франкфурт A2TA GR EUR 7,20 7,40 7,52 120,32 -1,7% 6,1%
Авангард Лондон AVGR LI USD 13,00 13,90 13,00 812,50 8,3% н/д

Українські 
агрохолдинги 
можуть залучити
через IPO 
до $30 млрд 
за 10 років
Українські аграрні компанії
можуть залучити через IPO
$20�30 млрд у наступні 5�10
років. Такий прогноз ви�
словив голова ради дирек�
торів агрохолдинга «Аван�
гард» Олег Бахматюк. 
На його думку, іноземні ін�
вестори бачать в українсь�
кому аграрному секторі ве�
личезні можливості. «Я ду�
маю, що аграрні компанії
України можуть залучити
не менше 20�30 мільярдів
доларів США в наступні 5�
10 років. Це більш ніж ре�
альна цифра», – впевне�
ний він.
О.Бахматюк відзначив, що
у зв'язку з нестабільною си�
туацією в Європі, цього ро�
ку українським компаніям
буде непросто вийти на
IPO. Але, на його думку, в
2011 р. слід чекати значного
пожвавлення на цьому
ринку.
Нагадаємо, що в кінці квіт�
ня ц.р. «Авангард» в ході
IPO на Лондонській фондо�
вій біржі розмістив 20%
своїх акцій і залучив $216
млн інвестицій. За станом
на 3 червня 2010 року ціна
акцій агрохолдинга
становила $13,45 за GDR.

За інф. «РБК8Україна» та LSE

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



Юрій Гончаренко

головний редактор 
журналу «Зерно»

КРАЇНА у нас містична, це кожен

аграрник вам скаже. І по клімату, і

по держрегулюванню, та й у побу�

ті таке трапляється. Коли ман�

друєш Україною, не забувай, що

чорти й відьми тільки й чекають,

аби ти замріявся й послабив пиль�

ність. 

Оце якось «лечу» автом на

Дніпропетровськ, на День поля в

одне господарство, та й вирішив

спробувати прямішу дорогу. Пі�

шов на Полтаву, потім повернув

направо – й не потрапив на нову

автостраду. Автострада йде зліва, а

я шпарю по паралельній, й нема

жодної стежини, яка б сполучала

ці дві дороги. Коли дивлюся – в

глухуватому такому сельці замість

звичної фанерки з написом «Ку�

плю ДП» в однім дворі виставлено

– «Куплю книги». Я тільки плечи�

ма здвигнув, диви, яка жага до

знань в глибинці, який потяг до

культури. 

Потім взагалі загальмував. Пе�

реді мною на блакитному вказів�

нику стояло: річка Вшива. Не пер�

ший раз я дивуюся, як ми, україн�

ці, вміємо самі себе обізвати та й

гірко зажуритися… Ну хто отак рі�

чечку назвав? Чого її не переіме�

нувати? Он в Америці містечкам

понадавали свого часу назв усіх

міст світу, є там і Одеса, і Петер�

бург… Хай би й у нас текла така

собі маленька Міссісіпі. 

Плюнув та й поїхав далі. Ди�

влюся – ой, нене. Наступний

вказівник, на якому написано:

село Пекельне. Хоч і жарко було,

а мороз по спині. Швидкість ски�

нув до сорока й тихенько�тихень�

ко, з молитвою, переїхав те село.

І вже на розв`язці – чисто логічно

– повернув на дорогу, яка нібито

мала мене вивести у потрібному

мені напрямку на Дніпропетров�

ськ. Дорога побігла понад полем,

стала вузесенькою, хоч і з добрим

покриттям. Ну, нехай, лише б зу�

стрічного не було,  оскільки

роз`їхатися на ній неможливо: лі�

воруч поле підступає до самого

асфальту з високою пшеницею, а

праворуч – посадка аж нависає

гілками. Ну, нічого, зараз буде се�

ло, там виїду на нормальну доро�

гу. А їду ж повільно, бо дорога

петляє, розігнатися ніде. Їду.

Їдуууу… 

Коли схаменувся, я вже півго�

дини їду понад полем, а – ні села,

ні бокових доріг, нічого. Куди я

потрапив??? Вже й лячно. Може,

це якась петля у просторі та часі, й

тепер я вічно кружлятиму по до�

розі, яка не має ні початку, ні кін�

ця, на яку потрапити можна лише

переїхавши Вшиву річку та Пе�

кельне село?! Зараз мені важко

сказати точно, а повертатись я ту�

ди не хочу ні за що, але, здається,

я кілометрів сорок, годину, їхав

місцями без жодних ознак життя,

– й коли нарешті пішли якісь

хліви та будиночки, спитав пере�

хожого:

– Що це за місцевість?

– Павлоград.

Отаке. Не забуваю хреститися,

коли мандрую незнайомими міс�

цями, бо лукавий має якийсь свій

ДжіПіЕс, може закрутити так, що

й пропадеш. Свого часу чорт доб�

рався до нашої державної політи�

ки та й там розважається, але й ря�

довим журналістом він також не

гребує, любить збити з проторено�

го шляху. 

Але я швидко вчуся.

Й збити мене з дороги тепер

дуже й дуже непросто.

АГРОПРОФІ
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Подорож на День поля у супроводі лукавого

ТА КОЛИ поспілкувавшись годи�

ну�другу з керівником господар�

ства, виведеш його на відверту

розмову та послухаєш, скільки

спотикачок йому влаштовують на�

ші чиновники від найнижчих і до

самого стольного Києва, а потім

прийдеш на засідання Верховної

Ради чи в міністерство, де всі себе

в груди б'ють, як люблять «наше

село» (й самі ж бо в більшості ви�

хідці з глибинок), то так чомусь

кепсько на душі стає… Ніби ж і не

лицемірять, а такий біг з перешко�

дами аграріям влаштовують, що

не кожному олімпійцю по зубах!

На жаль, професія журналіста

через сумнозвісну діяльність так

званої «жовтої преси» на сьогодні

не має тієї поваги в суспільстві,

що була раніше. І, якщо редактор

«районки» – це чи найшановані�

ша людина у своїй місцевості: йо�

го поважають, до нього прислуха�

ються, чекають його слова, то га�

зетярів зі столиці сприймають не

завжди доброзичливо. Вважаєть�

ся, що вони ближче до влади,

отож пишуть «кон'юнктурні» стат�

ті та улещують можновладців. Ось

так і лавіруємо поміж «двох вог�

нів»: з одного боку, щоб інтереси

бізнесу відстояти й дати можли�

вість аграрній громадськості вка�

зати на недоліки чиновницьких

ініціатив, а з другого – щоб і ра�

ціональне зерно у діях влади угле�

діти та не проморгати бодай тих

можливостей, які час від часу вла�

да все ж таки підкидає аграріям. Та

й скільки разів доводиться і нам,

журналістам, «нести чолобитну у

казенний дім», захищаючи ін�

тереси своїх читачів.  На

шпальтах «АГРОПРОФІ» ви не

раз могли читати журналістські

розслідування, які ми проводи�

ли і проводимо за зверненнями

наших читачів: і не лише керів�

ників агропідприємств, пред�

ставників аграрної науки, а й

дрібних фермерів з їхніми ве�

ликими проблемами… 

Утім, не завжди й самі ке�

рівники господарств раді на�

шому братові. Приїдеш, бува,

за пару сотень кілометрів, а «ге�

рой» не в гуморі. Ти йому одне,

друге запитання, а він: «так»,

«ні», «не знаю», «та ви ж бачте,

нема чого про мене писати,

розмова не клеїться». А тобі

кров з носу треба в номер стат�

тю здати, от і повернешся в ре�

дакцію – і «клеїш» з отого до�

питу, з усієї інформації, яку

назбирав та напитав, щось ду�

шевне і по ділу. Часом, не без

того, доводиться і  додумати те,

чого ця людина не сказала вго�

лос, але має в душі, у мріях. А

тоді прочитаєш такому героєві

готовий нарис перед публіка�

цією, а він і віри не йме, як з

його «скупих показань» та така

розповідь вийшла і як ми про�

читали його думки та мрії. То

вже як почуєш з вуст ось такого

трударя, не щедрого на емоції

та відвертощі, що недарма їси

свій хліб, – то це найщиріша

подяка і найкраща нагорода!

Євгенія Руженцева

редактор відділу юридичної
аналітики газети «АГРОПРОФІ»

Ми працюємо для вас, 
тож святкуймо разом 

Початок на стор.2
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Тетяна Шелкопляс

головний редактор
газети «Агропрофі»

ВЛАСТИВЕ жінці бажання бу�

ти привабливою спонукає її до

вчинків, які мають непередба�

чувані наслідки. Саме такий

кумедний випадок трапився зі

мною на початку кар'єри аг�

рарного журналіста. 

Працювала я тоді на посаді

головного редактора у всеук�

раїнській газеті «Сільський

час» – було таке видання з чу�

довим творчим колективом

журналістів�професіоналів. І

десь за півроку, саме до зимо�

вого сезону, спромоглася заро�

бити собі на нову довгу шубу з

натурального хутра. Вона була

першою, такою привабливою

і такою особливою, що почу�

валася я в ній справжньою ко�

ролевою. Тим більше, що зима

2001�2002 років була холод�

ною.

Щоб видання було живим,

наш колектив постійно пере�

бував у відрядженнях, збирав

інформацію з першоджерел –

по селах, у господарствах, на

полях і фермах….

Якось на початку весни вже

сльотного дня ми поверталися з

профільного заходу в Полтаві. І

господар одного великого госпо�

дарства у Великій Багачці запро�

сив нас до себе в гості – чаю по�

пити, на його життя�буття поди�

витися і гарненький матеріал в

газету підготувати. Хто ж від та�

кого відмовляється?! 

Покінчивши з роботою і чаєм,

ми отримали пропозицію подиви�

тися на племінне поголів'я свино�

маток. І я в цій новенькій шубі та

чудових шкіряних чобітках прой�

шлася територією ферми…

Досвідчені люди знають, що

шкіряні та хутряні вироби добре

вбирають запах. Запах в машині

від нас, зрозуміло, був. Та його

ніхто не відчував, або принаймні

робив вигляд, що не відчуває –

ходили ж бо усі.

Додому я дісталася вже після

опівночі. Відкриваю тихесенько

двері, обережненько заходжу і на�

магаюся не шуміти, щоб не роз�

будити домашніх. Проте того разу

вдача була не на моєму боці. За�

спаний чоловік вийшов у кори�

дор і  зупинився.  Вираз його

обличчя був такий перекошений,

що я навіть злякалася: чи не зах�

ворів він.

– Боже, кохана, де ти була? –

запитав він.

– На племінній свинофермі.

– гордо відповіла я.

Він помовчав, а потім і каже:

– А тхне, як зі звичайної!

І поплентався досипати…

До хімчистки мою річ прий�

няли, навіть вичистили її. Але по�

ки вона висіла в загальному залі,

то встигла і там додати «парфу�

мів» усім речам. Коли я забирала

свій королівський скарб, то мене

дуже чемно попередили, щоб я

наступного разу користувалася

послугами інших аналогічних за�

кладів…

* * *

Відтоді мій дрес�код як аграр�

ного журналіста виглядає значно

простішим і практичнішим. 

Юрій Михайлов

керівник сектора економічного 
аналізу журналу «Пропозиція»

ЧИ МОЖЕ аграрна журналістика бути захо�

плюючою, принаймні для читача? Думаю, що

ні. Наведу фразу мого улюбленого письменни�

ка Тома Кленсі з книги «Ведмідь і Дракон»:

«Ну що хвилюючого може бути у вирощуванні

пшениці або тавруванні худоби?». Хоча це са�

ме на Заході з'явився цілий напрямок кіноми�

стецтва – вестерн. Погані хлопці крадуть ху�

добу у фермера або чабана (по�їхньому, ков�

боя), а гарні хлопці потім їх відстрілюють з

влучністю олімпійських чемпіонів зі стрільби.

Але це – вигадки: як стверджує той же Том

Кленсі – злочинності на Дикому Заході прак�

тично не було.

Сюжет про крадіжки худоби було запозиче�

но з романів Вальтера Скотта про шотландців,

де одна родина (клан) крала овець в іншої ро�

дини. За відсутності інших розваг це займало

весь їхній час.

Зрозуміло, що ні про які крадіжки худоби в

радянські часи (одним колгоспом в іншого, на�

приклад) не могло бути й мови. Та й тепер, ма�

буть, це не дуже розповсюджено – «круті»

хлопці�охоронці швидко зариють сміливця в

степах України, як колись Чингісхана, так, що «и никто не

узнает, где могила моя».

Чи хвилюватиме когось книга про злодіїв, часто у пого�

нах, які за фіктивними документами крадуть зерно з елева�

торів? Скоріше за все, теж ні. А тому я розповім іншу істо�

рію.

Взагалі�то я – людина міська (ще мої діди та бабці на�

родилися та мешкали в Києві). І тому із сільським госпо�

дарством більшу частину свого життя я стикався лише три�

чі на день: на сніданок, обід і вечерю. І освіту я отримав

технічну – я закінчив Київський політехнічний інститут.

Тому, до певної міри, я не є «справжнім» журналістом. Але

технічна освіта розвинула в мені аналітичні здібності, які я

більш�менш успішно використовую в своїй теперішній

діяльності.

Близько із сільською реальністю я зустрівся, як не див�

но, у Росії, куди загримів після закінчення КПІ в якості

«двохрічника»�лейтенанта Радянської Армії. Віддавав я

«священний борг» Радянській владі (коли я брав той борг

– вбий, не пам'ятаю) в Івановській області. (Життя меш�

канців того краю «наречених» – то окрема історія, і ма�

буть, не така вже й нудна, але до сільського господарства

вона відношення, на жаль, не має).

Так от, виїхав якось мій дивізіон протиповітряної обо�

рони, в якому я мордувався цілих два роки, на локальні

маневри. Посупроводжували цивільні літаки, понацілюва�

лися на ворон, ну й такі інші дурниці. А потім – обід. Сол�

дати – окремо, офіцери – окремо. Солдати їдять армійсь�

ку кашу, офіцери – що захопили з дому. І, як казав Ми�

хайло Жванецький, «у нас с собой было». Погода – клас:

літо, сонечко, пташки співають, душа після двохсот�трьох�

сот грамів поривається поспілкуватися із Всесвітом. І тут

женуть породистого бугая з якогось села…

Старший лейтенант Савєльєв (кадровий вояк), – під�

ступно підбурений зеленим змієм, вирішив перевірити, чи

справді бугаї реагують на червоне ганчір'я… Виявилося, що

так, – реагують.

Хлопці, що тримали того бугая за ремені, прив'язані до

кільця в носі, вмить загубили ті паси, і розлючена тварюка

кинулася на тореадора. В старшому лейтенанті Савєльєві

було, мабуть, кілограмів 130, але я впевнений, що в той

момент він побив світовий рекорд з бігу на сто метрів. По�

ловина нашої батареї, як ті птахи небесні, вмить опини�

лися на гілляках найближчих дерев. Інша половина, в тому

числі й я, якимось дивом опинилася всередині броні. Му�

шу пояснити, що в пускову установку залазити доводило�

ся, спершу на неї залізши, а потім обережно спускаючись у

люк. Я ж якось одним стрибком з місця точно потрапив у

люк, як той м'яч, який баскетболіст кидає з середини поля.

Матч «бугай проти непереможної і легендарної» закінчи�

вся цілковитою перемогою першого.

Мабуть саме через цей випадок у молодості я в своїй

теперішній журналістській роботі не дуже тяжію до великої

та дрібної рогатої худоби. Мені би щось спокійніше, на�

приклад, – дурниці, що їх мелють наші «експерти» від нар�

депів і міністрів до якогось бізнесюка, що заробив свій по�

чатковий капітал, вкравши кілька цистерн нафти.

Краса вимагає жертв,
або дрес	код не терпить хутра

Корида по�українськи

Дозвольте щиро привітати всіх

вас з нагоди професійного свята –

Дня журналіста!

Журналіст – професія відпові�

дальна і потрібна, особливо у нашій,

аграрній, сфері. Як людина з багатим

життєвим і бізнесовим досвідом, мо�

жу з певністю стверджувати: висвіт�

лювати роботу АПК непросто. Я зав�

жди захоплююся професіоналізмом

тих аграрних журналістів, які оперу�

ють найсвіжішими фактами, роблять

прогнози, гідні досвідченого госпо�

дарника, та ще й у легкій, невимуше�

ній формі. 

На жаль, сьогодні не так багато

охочих працювати на селі, а ще мен�

ше журналістів, які зголосилися б

роз'їжджати по корівниках і свинар�

никах, по теплицях і полях, спілкую�

чись не з зірками кіно чи телебачен�

ня, а з простими сільськими трударя�

ми у не завжди вичищеному взутті, з

обвітреними обличчями та мозоли�

стими руками… 

Стикаючись день у день з реаль�

ним аграрним життям, ви знаєте кра�

ще за всіх справжні потреби сіль�

госпвиробника та всі тонкощі цієї

непростої, але такої потрібної людям

аграрної професії – Батьківщину го�

дувати. 

Я певен, що журналіст може бути

другом і помічником, а не лише ми�

сливцем за смаженими сенсаціями;

що у будь�які часи фахова, оператив�

на преса – це кращий порадник у ве�

денні бізнесу, захисник його справед�

ливих інтересів. 

Тож схиляючись перед вашою

невтомною працею, справжнім та�

лантом писати цікаво і просто про

складне, дозвольте побажати вам

натхнення, професійних звершень та

вдячного незрадливого читача!

Шановні панове журналісти!
Дорогі друзі та партнери!

З повагою, 

генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН», Герой України Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ
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Результати торгів і біржові ціни 
в Україні у травні 2010 р. 

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 01.07.2010 FOB 5000,00 1244,37 1244,37 1244,37 157,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FCA 1540,00 1172,96 1174,68 1176,97 148,21
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FAS 255,00 1307,74 1307,74 1307,74 165,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 2500,00 1125,48 1125,48 1125,48 142,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 15000,00 1188,89 1215,30 1228,51 153,33
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 01.07.2010 FOB 10000,00 1228,51 1228,51 1228,51 155,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FOB 226,10 1406,18 1406,18 1406,18 177,42
Ячмінь 1 клас ДСТУ 3769-98 31.12.2010 FCA 475,00 1172,96 1191,73 1212,59 150,37
Ячмінь 1 клас ДСТУ 3769-98 31.12.2010 FOB 7000,00 1230,04 1230,04 1230,04 155,20
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.06.2010 CPT 1585,00 1180,96 1202,13 1268,11 151,67
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.06.2010 FOB 13350,00 927,31 1143,37 1149,18 144,27
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.06.2010 FAS 1650,00 1188,81 1188,81 1188,81 150,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 31.12.2010 FCA 450,00 1173,00 1173,00 1173,00 148,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 30.06.2010 DAF 3970,00 1335,51 1335,51 1335,51 168,50
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 30.06.2010 FOB 9000,00 1276,04 1276,04 1276,04 161,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 31.07.2010 FOB 100000,00 1387,03 1387,03 1387,03 175,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 31.12.2010 CPT 2900,00 1321,80 1325,22 1329,73 167,20
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 31.12.2010 FOB 115000,00 1410,81 1410,81 1410,81 178,00
Овес 1 клас ГОСТ 28673-90 31.12.2010 FCA 1070,00 1077,85 1084,10 1101,63 136,79
Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 30.06.2010 FCA 22,01 1617,73 1617,73 1617,73 204,12
Просо 2 клас ГОСТ 22983-88 30.06.2010 CPT 250,00 1323,59 1323,59 1323,59 167,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 30.07.2010 FCA 672,00 1030,34 1052,44 1069,93 132,79
Сорго ГОСТ 8759-92 31.12.2010 FCA 40,00 1256,18 1256,18 1256,18 158,50
Горох 1 клас ДСТУ 4523-2006 30.06.2010 CPT 88,00 2060,60 2060,60 2060,60 260,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523-2006 31.12.2010 FCA 500,00 2393,47 2393,55 2393,62 302,00
Вика ДСТУ 4828-2007 30.06.2010 FCA 84,00 1743,70 1743,70 1743,70 220,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 30.11.2010 FCA 100,00 3962,70 3962,70 3962,70 500,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FCA 21,00 3962,95 3962,95 3962,95 500,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 20.06.2010 FOB 5000,00 3313,03 3313,03 3313,03 418,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 31.07.2010 FOB 100000,00 2932,29 2932,43 2932,58 370,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 31.08.2010 FCA 110,00 2615,38 2615,38 2615,38 330,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FCA 92,00 2536,22 2536,27 2536,29 320,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 01.10.2010 FCA 120,00 6261,07 6459,20 6657,34 815,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FCA 21,00 5547,99 5547,99 5547,99 700,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FOB 27,00 5547,99 5547,99 5547,99 700,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 DDU 20,00 4755,42 4755,42 4755,42 600,00
Насіння соняшнику некласифіковане ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FCA 83,85 1981,47 1981,47 1981,47 250,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 31.12.2010 FCA 350,00 2666,90 2666,94 2667,00 336,50
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 30.06.2010 FCA 21,00 3641,36 3641,36 3641,36 459,44
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 31.08.2010 FCA 60,00 3487,18 3487,18 3487,18 440,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 30.09.2010 FCA 132,00 3320,56 3320,56 3320,56 418,95
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 30.09.2010 DDU 34,00 10736,84 10736,84 10736,84 1354,69
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 31.10.2010 DDU 60,00 6304,20 6304,20 6304,20 795,41
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 30.11.2010 DDU 105,00 5007,27 5007,27 5007,27 631,76
Насіння коріандру ГОСТ 17081-97 30.07.2010 DDU 20,00 6350,92 6350,92 6350,92 801,29
Насіння коріандру ГОСТ 17081-97 30.08.2010 DDU 40,00 6688,36 6706,75 6725,15 846,22
Насіння коріандру ГОСТ 17081-97 31.12.2010 FCA 130,00 13397,89 13432,87 13469,73 1694,86
Насіння гібриду кукурудзи 01.01.2011 DDU 20,00 7529,42 7529,42 7529,42 950,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 31.08.2010 DAF 5000,00 1157,15 1159,52 1165,03 146,30
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ВВннууттррiiшшннii  ккооннттррааккттии::  ССППООТТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 150,00 1200,00 1200,00 1200,00 151,40
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 240,00 1120,00 1124,17 1170,00 141,84
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 335,70 1220,00 1257,62 1260,00 158,69
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 EXW 20,00 850,00 850,00 850,00 107,25
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 20,00 850,00 850,00 850,00 107,25
Суданська трава 2009 EXW 4,50 3500,00 3500,00 3500,00 441,63

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии**::  ССППООТТ

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 7600,00 1276,04 1327,68 1347,40 167,51
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FAS 1000,00 1307,74 1307,74 1307,74 165,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 14685,00 1149,23 1226,48 1244,37 154,75
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 500,00 1188,89 1188,89 1188,89 150,00
Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769-98 2009 DAF 65,00 1188,82 1188,82 1188,82 150,00
Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769-98 2009 DDU 10050,00 1133,35 1199,92 1207,69 151,40
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 71550,00 951,05 986,10 1117,52 124,42
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 FOB 57180,00 887,70 1064,93 1103,68 134,36
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 CPT 7400,00 1109,63 1174,34 1315,70 148,16
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 DAF 3900,00 1268,11 1315,87 1505,92 166,03
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 FOB 30800,00 1268,14 1363,41 1434,55 172,02
Овес 1 клас ГОСТ 28673-90 2009 FCA 21,00 1316,84 1316,84 1316,84 166,14
Овес 2 клас ГОСТ 28673-90 2009 FAS 1000,00 1030,30 1030,30 1030,30 130,00
Овес 3 клас ГОСТ 28673-90 2009 FCA 1000,00 990,74 990,74 990,74 125,00
Овес 3 клас ГОСТ 28673-90 2009 FAS 1000,00 974,84 974,84 974,84 123,00
Гречка 1 клас ДСТУ 4524-2006 2009 FCA 20,00 5220,66 5220,66 5220,66 658,70
Гречка 1 клас ДСТУ 4524-2006 2009 DDU 102,00 4018,43 5839,58 6340,40 736,80
Гречка 3 клас ДСТУ 4524-2006 2009 DDU 22,00 4018,03 4018,03 4018,03 507,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 2009 CPT 339,25 2464,80 2464,80 2464,80 311,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 2009 CIP 16,50 3939,89 3939,89 3939,89 497,09
Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 2009 DAF 1017,75 1585,08 1585,08 1585,08 200,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 2009 FOB 720,00 1410,81 1458,63 1697,73 184,03
Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 2009 CIF 40,00 2219,14 2219,14 2219,14 280,00
Просо 2 клас ГОСТ 22983-88 2009 FCA 44,00 1161,33 1190,60 1219,86 150,22
Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2009 FCA 74,00 871,85 939,33 951,11 118,51
Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2009 DAF 339,25 776,69 776,69 776,69 98,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2009 FOB 65,00 792,57 792,57 792,57 100,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2009 CIF 140,00 1268,06 1268,06 1268,06 160,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523-2006 2009 CPT 60,00 2793,32 2793,32 2793,32 352,43
Горох 3 клас ДСТУ 4523-2006 2009 CPT 600,00 1347,32 1400,21 1426,66 176,67
Вика ДСТУ 4828-2007 2009 FOB 40,00 3994,65 3994,65 3994,65 504,00
Вика ДСТУ 4828-2007 2009 DDU 192,00 2060,53 2128,63 2654,91 268,59
Соя ГОСТ 17109-88 2009 FCA 44,00 5151,83 5151,83 5151,83 650,00
Соя ГОСТ 17109-88 2009 CPT 13100,00 2536,03 2718,42 2793,88 342,99
Соя ГОСТ 17109-88 2009 DAF 1071,60 2932,58 2932,58 2932,58 370,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 272,00 3487,18 3719,84 3962,95 469,34
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 456,00 3472,72 3647,69 3740,87 460,23
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DAF 3286,00 3566,29 3759,77 3764,42 474,41
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 199,78 2147,92 2844,29 3091,10 358,86
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 234,00 3090,91 3366,76 3585,44 424,78
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DAF 101,00 3566,66 3566,66 3566,66 450,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FOB 37234,00 2377,65 2870,59 3566,66 362,18
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DDU 20,00 3380,32 3380,32 3380,32 426,49
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 40,00 5547,57 5725,88 5904,20 722,50
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 130,00 3962,75 5769,34 7133,31 727,92
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 DDU 40,00 4693,64 4693,64 4693,64 592,22
Насіння соняшнику некласифіковане ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 40,00 1589,90 1589,90 1589,90 200,60
Насіння соняшнику некласифіковане ДСТУ 4694-2006 2009 FOB 2500,00 2377,77 2377,77 2377,77 300,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 FCA 626,60 1466,14 1888,91 2494,08 238,33
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 CPT 310,66 2023,83 2720,17 3046,75 343,22
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DAF 20,00 3465,36 3465,36 3465,36 437,23
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 559,81 1941,65 2631,45 3439,01 332,01
Насіння льону ГОСТ 10582-76 2009 FCA 58,00 3772,73 3827,39 3931,25 482,90
Насіння льону ГОСТ 10582-76 2009 DDU 22,00 6246,01 6246,01 6246,01 788,13
Насіння маку ГОСТ 12094-76 2009 CPT 1,00 16247,27 16247,27 16247,27 2050,00
Насіння канареєчнику ГОСТ 2949-94 2009 FOB 60,00 3994,65 3994,65 3994,65 504,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081-97 2009 FOB 80,00 3994,65 3994,65 3994,65 504,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081-97 2009 FAS 120,00 6578,50 6578,50 6578,50 830,00
Насіння гібриду кукурудзи 2009 DAF 186,00 7925,90 7925,90 7925,90 1000,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 2009 CPT 6400,00 1149,26 1149,26 1149,26 145,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 2009 DAF 100,00 1585,18 1585,18 1585,18 200,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 2010 CPT 13300,00 1149,18 1158,15 1386,89 146,13
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 2010 DAF 500,00 1505,77 1505,77 1505,77 190,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2010 DAF 68,00 1902,17 1902,17 1902,17 240,00
Крупа рисова ГОСТ 6292-93 2009 FCA 21,00 4517,76 4517,76 4517,76 570,00
Крупа рисова ГОСТ 6292-93 2010 FCA 16,00 4517,31 4517,31 4517,31 570,00
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002-69 2010 FCA 21,00 2560,00 2580,76 2599,63 325,62
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002-69 2010 DAF 67,00 2671,03 2671,03 2671,03 337,00
Крупа пшоно ГОСТ 572-60 2009 DDU 22,00 2871,30 2871,30 2871,30 362,27
Крупа пшоно ГОСТ 572-60 2010 FCA 11,00 1862,59 1862,59 1862,59 235,00
Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292-93 2009 FCA 20,00 3527,03 3527,03 3527,03 445,00
Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292-93 2010 FCA 46,00 2773,78 3054,89 3170,36 385,43
Олія соєва ДСТУ 4534-2006 2010 FCA 220,00 5983,90 5983,90 5983,90 755,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 2009 FOB 1075,00 6356,57 6356,57 6356,57 802,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 2010 DAF 470,00 6355,93 6355,93 6355,93 802,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 2010 FOB 4010,00 6356,17 6356,37 6356,41 802,00

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии**::  ФФооррввааррдд

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FAS 2000,00 1426,57 1426,57 1426,57 180,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 01.07.2010 FOB 3000,00 1347,27 1347,27 1347,27 170,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FOB 838,34 1460,35 1460,35 1460,35 184,25
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FCA 100,00 1193,68 1193,68 1193,68 150,62
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 400,00 1193,68 1193,68 1193,68 150,62
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 1500,00 1268,11 1268,11 1268,11 160,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 01.07.2010 FOB 55000,00 1188,77 1270,23 1299,85 160,27
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FOB 2500,00 1331,52 1370,25 1396,08 172,89
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 1600,00 1192,85 1192,85 1192,85 150,50
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 15000,00 1244,37 1244,37 1244,37 157,00

Середньозважені біржові ціни 
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, які склалися

на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 31 травня 2010 року

* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу бірж України

№ Назва біржі Регіон

1 Аграрна біржа м.Херсон
2 Вінницька товарна універсальна біржа м.Вінниця
3 Донецька товарна біржа м.Донецьк
4 Житомирська агропромислова товарна біржа м.Житомир
5 Запорізька товарна біржа «Гілея» м.Запоріжжя
6 Західно-Українська регіональна агропромислова біржа м.Львів
7 Івано-Франківська аграрна товарна біржа м.Івано-Франківськ
8 Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» м.Київ
9 Кримська аграрна біржа м.Сімферополь
10 Луганська агропромислова товарна біржа м.Луганськ
11 Одеська аграрна біржа м.Одеса
12 Одеська товарна біржа м.Одеса
13 Подільська спеціалізована аграрна біржа м.Хмельницький
14 Придніпровська товарна біржа м.Дніпропетровськ
15 Рівненська міжрегіональна товарно-майнова біржа «Прайс» м.Рівне
16 Слов'янська універсальна біржа м.Дніпропетровськ
17 Сумська товарна біржа м.Суми
18 Тернопільська агропромислова біржа м.Тернопіль
19 Товарна біржа «Катеринославська» м.Дніпропетровськ
20 Товарна біржа АПК центральних областей України м.Черкаси
21 Товарна біржа «Львівська Універсальна» м.Львів
22 Товарна біржа «Українська-Донецьк» м.Донецьк
23 ТОВ «Центральна Товарна біржа» м.Полтава
24 Товарна біржа «Українська ф'ючерсна біржа» м.Київ
25 Українська аграрна біржа м.Київ
26 Українська спеціалізована зернова біржа м.Київ
27 Українська універсальна біржа м.Полтава
28 Українська універсальна товарна біржа м.Херсон
29 Українська універсальна біржа «Капітал» м.Київ
30 Універсальна біржа «Україна» м.Харків
31 Херсонська товарно-сировинна біржа «Кристал» м.Херсон
32 Хмельницька обласна товарна біржа м.Хмельницьк
33 Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа м.Чернігів
34 Чорноморська товарна біржа м.Миколаїв

Перелік акредитованих товарних бірж



* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу бірж України

*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 FOB 16400,00 1329,92 167,80
*Горох 3 клас ДСТУ 4523-2006 2009 CPT 600,00 1400,21 176,67
*Соя ГОСТ 17109-88 2009 CPT 8700,00 2737,73 345,42
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FOB 3000,00 3076,83 388,20
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 2009 CPT 6400,00 1149,26 145,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 2009 DAF 100,00 1585,18 200,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 2010 CPT 13300,00 1158,15 146,13
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 2010 DAF 500,00 1505,77 190,00
*Олія соєва ДСТУ 4534-2006 2010 FCA 220,00 5983,90 755,00
*Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292-93 2010 FCA 20,00 3170,36 400,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 2009 FOB 1075,00 6356,57 802,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 2010 DAF 470,00 6355,93 802,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 2010 FOB 4010,00 6356,37 802,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 FCA 150,00 2306,44 291,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2100,00 1276,04 161,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 10500,00 1236,41 156,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 500,00 1188,89 150,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 7100,00 1000,44 126,23
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 FOB 20000,00 1014,49 128,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2009 FOB 65,00 792,57 100,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 FOB 1300,00 1434,55 181,00
*Соя ГОСТ 17109-88 2009 CPT 1000,00 2758,21 348,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FOB 4300,00 3249,54 410,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DAF 20,00 3465,36 437,23
Універсальна біржа «Україна» (м.Харків)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 485,00 1188,89 150,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 2009 CPT 339,25 2464,80 311,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 2009 DAF 1017,75 1585,08 200,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2009 FCA 11,00 871,85 110,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2009 DAF 339,25 776,69 98,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572-60 2010 FCA 11,00 1862,59 235,00
*Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292-93 2010 FCA 21,00 3011,84 380,00
Хмельницька обласна товарна біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2000,00 1220,59 154,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 21,81 2471,37 311,81
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 400,00 1244,37 157,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 43100,00 978,69 123,48
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 DAF 500,00 1450,35 183,00
*Соя ГОСТ 17109-88 2009 CPT 1000,00 2536,29 320,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 63,00 2532,80 319,56

ФФооррввааррдд

Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 1500,00 1268,11 160,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.06.2010 FOB 350,00 927,31 117,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 30.09.2010 FCA 132,00 3320,56 418,95
Придніпровська товарна біржа
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 30.11.2010 FCA 100,00 3962,70 500,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 30.06.2010 DAF 3000,00 1335,51 168,50
*Горох 1 клас ДСТУ 4523-2006 30.06.2010 CPT 88,00 2060,60 260,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 01.10.2010 FCA 120,00 6459,20 815,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FOB 838,34 1460,35 184,25
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FCA 100,00 1193,68 150,62
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 400,00 1193,68 150,62
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FOB 1500,00 1396,08 176,15
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 2500,00 1125,48 142,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FOB 226,10 1406,18 177,42
*Ячмінь 1 клас ДСТУ 3769-98 31.12.2010 FOB 7000,00 1230,04 155,20
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 31.12.2010 CPT 2900,00 1325,22 167,20
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 20.06.2010 FOB 5000,00 3313,03 418,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 31.08.2010 FCA 60,00 3487,18 440,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 30.11.2010 DDU 105,00 5007,27 631,76
Товарна біржа «Центральна універсальна біржа»
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 01.07.2010 FOB 3000,00 1347,27 170,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 01.07.2010 FOB 55000,00 1270,23 160,27
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 15000,00 1244,37 157,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 01.07.2010 FOB 5000,00 1244,37 157,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 01.07.2010 FOB 10000,00 1228,51 155,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 15000,00 1215,30 153,33
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 31.12.2010 FOB 115000,00 1410,81 178,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 31.07.2010 FOB 100000,00 1387,03 175,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 31.07.2010 FOB 100000,00 2932,43 370,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 30.06.2010 DAF 970,00 1335,51 168,50
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FAS 2000,00 1426,57 180,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FOB 1000,00 1331,52 168,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FCA 1540,00 1174,68 148,21
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 1600,00 1192,85 150,50
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FAS 255,00 1307,74 165,00
*Ячмінь 1 клас ДСТУ 3769-98 31.12.2010 FCA 475,00 1191,73 150,37
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 31.12.2010 FCA 450,00 1173,00 148,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.06.2010 CPT 1585,00 1202,13 151,67
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.06.2010 FOB 13000,00 1149,18 145,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.06.2010 FAS 1650,00 1188,81 150,00
*Овес 1 клас ГОСТ 28673-90 31.12.2010 FCA 1070,00 1084,10 136,79
*Просо 2 клас ГОСТ 22983-88 30.06.2010 CPT 250,00 1323,59 167,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 30.07.2010 FCA 672,00 1052,44 132,79
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 30.06.2010 FOB 9000,00 1276,04 161,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523-2006 31.12.2010 FCA 500,00 2393,55 302,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FCA 21,00 3962,95 500,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FCA 92,00 2536,27 320,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 31.08.2010 FCA 110,00 2615,38 330,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FCA 21,00 5547,99 700,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FOB 27,00 5547,99 700,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 DDU 20,00 4755,42 600,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 31.08.2010 DAF 5000,00 1159,52 146,30
*Насіння соняшнику некласифіковане ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FCA 83,85 1981,47 250,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 31.12.2010 FCA 350,00 2666,94 336,50
*Сорго ГОСТ 8759-92 31.12.2010 FCA 40,00 1256,18 158,50
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 30.06.2010 FCA 21,00 3641,36 459,44
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 30.09.2010 DDU 34,00 10736,84 1354,69
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 31.10.2010 DDU 60,00 6304,20 795,41
*Вика ДСТУ 4828-2007 30.06.2010 FCA 84,00 1743,70 220,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081-97 31.12.2010 FCA 130,00 13432,87 1694,86
*Насіння коріандру ГОСТ 17081-97 30.07.2010 DDU 20,00 6350,92 801,29
*Насіння коріандру ГОСТ 17081-97 30.08.2010 DDU 40,00 6706,75 846,22
*Насіння гібриду кукурудзи 01.01.2011 DDU 20,00 7529,42 950,00
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»
*Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 30.06.2010 FCA 22,01 1617,73 204,12

ССППООТТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Овес 1 клас ГОСТ 28673-90 2009 FCA 21,00 1316,84 166,14
*Гречка 1 клас ДСТУ 4524-2006 2009 FCA 20,00 5220,66 658,70
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 27,00 3011,84 380,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 42,00 3090,91 390,00
*Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002-69 2010 FCA 21,00 2580,76 325,62
*Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002-69 2010 DAF 67,00 2671,03 337,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572-60 2009 DDU 22,00 2871,30 362,27
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 FCA 128,00 1997,89 252,08
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 258,00 2677,79 337,86
Донецька товарна біржа
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 FOB 1900,00 905,22 114,21
*Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 2009 FOB 720,00 1458,63 184,03
*Насіння канареєчнику ГОСТ 2949-94 2009 FOB 60,00 3994,65 504,00
*Вика ДСТУ 4828-2007 2009 FOB 40,00 3994,65 504,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081-97 2009 FOB 80,00 3994,65 504,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 150,00 1200,00 151,40 1000,00 126,17
*Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769-98 2009 DAF 65,00 1188,82 150,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523-2006 2009 CPT 60,00 2793,32 352,43
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DDU 20,00 3380,32 426,49
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2009 FCA 63,00 951,11 120,00
*Соя ГОСТ 17109-88 2009 FCA 44,00 5151,83 650,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 23,28 3011,84 380,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FOB 2000,00 2377,65 300,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 40,00 5725,88 722,50
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 100,00 5360,15 676,30
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 DDU 40,00 4693,64 592,22
*Насіння соняшнику некласифіковане ДСТУ 4694-2006 2009 FOB 2500,00 2377,77 300,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 CPT 66,00 2470,27 311,69
*Насіння льону ГОСТ 10582-76 2009 DDU 22,00 6246,01 788,13
Івано�Франківська аграрна біржа
*Гречка 1 клас ДСТУ 4524-2006 2009 DDU 22,00 4018,43 507,00
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524-2006 2009 DDU 22,00 4018,03 507,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 22,00 2853,04 360,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 FCA 282,60 1714,34 216,31
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 151,00 2450,57 309,19
*Вика ДСТУ 4828-2007 2009 DDU 22,00 2654,91 335,00
*Насіння льону ГОСТ 10582-76 2009 FCA 58,00 3827,39 482,90
Кримська аграрна біржа
*Крупа рисова ГОСТ 6292-93 2009 FCA 21,00 4517,76 570,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292-93 2010 FCA 16,00 4517,31 570,00
*Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292-93 2009 FCA 20,00 3527,03 445,00
*Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292-93 2010 FCA 5,00 2773,78 350,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 22,00 2694,00 339,91
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 950,00 1006,59 127,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 FOB 10000,00 1387,03 175,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 22,00 3217,54 405,95
Придніпровська товарна біржа
*Соя ГОСТ 17109-88 2009 DAF 1071,60 2932,58 370,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 100,00 3962,95 500,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 30,00 7133,31 900,00
*Насіння соняшнику некласифіковане ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 40,00 1589,90 200,60
*Насіння гібриду кукурудзи 0 2009 DAF 186,00 7925,90 1000,00
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно�майнова біржа «Прайс»
*Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769-98 2009 DDU 10050,00 1199,92 151,40
*Гречка 1 клас ДСТУ 4524-2006 2009 DDU 80,00 6340,40 800,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 2009 CIF 40,00 2219,14 280,00
*Просо 2 клас ГОСТ 22983-88 2009 FCA 44,00 1190,60 150,22
*Насіння маку ГОСТ 12094-76 2009 CPT 1,00 16247,27 2050,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 FCA 66,00 1476,12 186,25
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 CPT 200,66 2952,51 372,53
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 22,00 3121,93 393,91
Тернопільська агропромислова біржа
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 CPT 44,00 2035,44 256,84
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2009 CIF 140,00 1268,06 160,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 FOB 3100,00 1434,52 181,00
*Соя ГОСТ 17109-88 2009 CPT 2400,00 2707,74 341,67
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 172,00 3578,49 451,52
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 456,00 3647,69 460,23
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DAF 86,00 3586,65 452,56
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 192,00 3427,10 432,39
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DAF 101,00 3566,66 450,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FOB 1734,00 3206,29 404,53
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2010 DAF 68,00 1902,17 240,00
*Вика ДСТУ 4828-2007 2009 DDU 170,00 2060,53 260,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 5500,00 1347,40 170,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DAF 3200,00 3764,42 475,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 42,50 2147,92 271,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FAS 1000,00 1307,74 165,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1300,00 1163,86 146,85
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 1000,00 1117,52 141,00
*Овес 2 клас ГОСТ 28673-90 2009 FAS 1000,00 1030,30 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 DAF 400,00 1505,92 190,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FOB 26200,00 2800,19 353,30
*Насіння коріандру ГОСТ 17081-97 2009 FAS 120,00 6578,50 830,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 19400,00 989,55 124,85
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 FOB 35000,00 1103,68 139,25
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 CPT 7400,00 1174,34 148,16
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 42,00 3091,10 390,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 240,00 1124,17 141,84 936,81 118,20
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 335,70 1257,62 158,69 1048,01 132,24
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 EXW 20,00 850,00 107,25 708,33 89,37
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 20,00 850,00 107,25 708,33 89,38
Суданська трава 2009 EXW 4,50 3500,00 441,63 2916,67 368,03
*Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 2009 CIP 16,50 3939,89 497,09
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 43,00 3091,10 390,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 FOB 280,00 907,49 114,50
*Овес 3 клас ГОСТ 28673-90 2009 FCA 1000,00 990,74 125,00
*Овес 3 клас ГОСТ 28673-90 2009 FAS 1000,00 974,84 123,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 DAF 3000,00 1268,11 160,00

Загальний звiт про результати торгiв
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством

на Акредитованих товарних бiржах України з 01 по 31 травня 2010 року
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Софія Багірова

ПЕРЕД початком засідання колегії,

присвяченого аналізу ситуації у тва�

ринництві, урядовці дали невелич�

кий брифінг для преси. Міністр аг�

рарної політики Микола При�

сяжнюк запевнив, що реформи у

підгалузях скотарства та свинарства

розпочнуться вже найближчим ча�

сом. Як він і обіцяв, держава бере

курс на пріоритетні напрями сіль�

ського господарства, один з яких –

розвиток тваринництва. Тож зав�

дання номер один сьогодні для Мі�

ністерства агрополітики – це забез�

печення населення високоякісни�

ми продуктами харчування тварин�

ного походження, підвищення кон�

курентоспроможності цієї галузі та

гарантування продовольчої безпеки

держави. На часі також – розши�

рення та пошук нових ринків збуту

продуктів тваринного походження,

особливо молочних та м'ясних, і за�

хист внутрішнього споживчого

ринку від неякісного імпорту.

Відповідаючи на запитання

журналістів щодо спроможності

нинішньої влади «вивести в люди»

тваринницький напрям, віце�

прем'єр�міністр Віктор Слаута зо�

крема зазначив, що за 20 років у

тваринництві нашої держави зро�

блено гігантський крок:

«Подивіться на статистику 92�

93 років, коли був суцільний бар�

тер. У нас було 100 тис. тонн м'яса

птиці. І що сьогодні? А сьогодні ми

зі 100 тис. тонн цієї продукції вий�

шли на 1 млн 100 тис. тонн, і вже

потужно шукаємо ринки збуту цієї

продукції. За останні 5 років збері�

гається стабільне поголів’я птиці (в

т.ч. м’ясної). 

Ми впали по поголів'ю свиней

у 1998�2000 роках до 4,5�5 мільйо�

нів. Сьогодні стале поголів'я – 7,5�8

млн. Це також скороспіла галузь. А

тепер нам треба уже розвиватися з

корівкою, через тваринництво під�

німати кормову базу. Не так усе по�

гано».

Говорячи про кошти, необхідні

для відновлення тваринництва,

Микола Присяжнюк зазначив, що

«якщо ми будемо продовжувати

несистемно підтримувати і дотува�

ти аграрний сектор, то в сегменті

тваринництва воно так ривками і

розвиватиметься. За великим ра�

хунком динаміка росту птахівниц�

тва, свинарства є і вона стабільно

збільшується».

У цьому контексті міністр до�

рікнув переробникам за недотри�

мання домовленостей: «У нас була

глибока дискусія щодо пільгового

ПДВ для переробників. Ми сьогод�

ні пішли назустріч переробним під�

приємствам і залишили їм пільгове

ПДВ на тих умовах, які були рані�

ше, на це півріччя. З ними уряд під�

писав протокол, що закупівельні

ціни на молоко і м'ясо не будуть

знижуватися. Однак ціни на м'ясо�

молочну продукцію все одно пада�

ють». Міністр пообіцяв, що ввірене

йому міністерство регулюватиме се�

зонні коливання цін на м'ясо сви�

нини та молочну продукцію. 

Віктор Слаута навів статистику

щодо споживання молока і молоч�

них продуктів в Україні. Так, за йо�

го словами, за рік споживання на

людину буде 214 кг, в той час, як

норма споживання у європейських

державах – більш ніж 400 кг на рік.

І навіть якби зараз були великі

кошти на створення високотехно�

логічних ферм, постає ще питання,

що потім робити з продукцією,

адже власний споживач недостат�

ньо платоспроможний, а експорту�

вати фактично немає куди. «Ні тут

не беруть, ні туди не пускають, осо�

бливо в ЄС. Тому цей процес не

швидкий, але ми думаємо. Треба,

аби щороку на одне тваринництво

виділялося хоча б 8�9 млрд гривень

і протягом 5 років відбулося зро�

стання зарплат і соціальних стан�

дартів, бо нема ж кому в магазин

ходити і купувати продукцію», –

прокоментував віце�прем’єр. 

Коментуючи створення верти�

кально інтегрованих компаній ви�

робництва молокопродукції, Мико�

ла Присяжнюк зазначив: «Ми пріо�

ритет не віддаємо сьогодні верти�

кально інтегрованим компаніям.

Ми будемо тваринництво розвива�

ти в двох напрямах: одна складова

– це вертикально інтегровані ком�

панії (вони отримуватимуть міні�

мальну підтримку від держави, на�

ше завдання тут – дати їм впевне�

ність у стабільності розвитку АПК і

політичній стабільності), друга

складова – розвиток компаній се�

реднього розміру (в т.ч. фермерів).

Ми сьогодні відпрацьовуємо мо�

дель, яка б, враховуючи вимоги

СОТ, Європейської спільноти, спо�

нукала до створення молочних мі�

ні�ферм, у т.ч. через фермерські

кредити, і до того, щоби приватний

сектор об'єднувався і створював

юридичні особи». 

У засіданні колегії взяли також

участь перший заступник міністра

аграрної політики Сергій Мель�

ник, заступник міністра аграрної

політики Іван Демчак, перший ві�

це�президент Національної акаде�

мії аграрних наук України Віктор

Ситник, президент ВГО «Українсь�

ка аграрна конфедерація» Леонід

Козаченко, а також посадовці міс�

цевого рівня, виробники та пере�

робники тваринницької продукції. 

Так, перший віце�президент

НААНУ Віктор Ситник зазначив,

що вперше наше аграрне суспіль�

ство розділилося на дві частини: на

тих, хто проти тваринництва, і тих,

хто підтримує галузь. Адже, на його

думку, вважати повноцінним госпо�

дарство, в якому немає тварин�

ницького напряму, не можна. І на�

голосив на важливості вирощуван�

ня кормових культур, які в усьому

світі забезпечують стабільність сі�

возмін. 

Виробничники ж у своїх висту�

пах вимагали стабільності та гаран�

тій. Розтлумачивши слова урядов�

ців�аграріїв щодо підтримки тва�

ринницьких комплексів як попере�

дження про те, що ця підтримка бу�

де вибірковою, виробники висло�

вили побажання, щоби це все ж та�

ки був державницький підхід, а не

так, як це часто буває в нашій дер�

жаві: «Друзям все, а всім іншим –

закон». 

Начальник Головного управлін�

ня агропромислового розвитку Жи�

томирської ОДА Микола Дідків�

ський ратував за продуманість під�

ходів до реформування галузі. Адже

на Поліссі, скажімо, такі непроду�

мані підходи обернулися скорочен�

ням поголів'я ВРХ, коли його вида�

вали і в рахунок майнових паїв, і за

заборгованості по заробітній плат�

ні тощо. Крім того, враховуючи

особливості цього краю, чиновник

запропонував виробити та прийня�

ти окрему Державну програму ро�

звитку Полісся. 

За підсумками обговорення бу�

ло вирішено терміново доопрацю�

вати проекти програм розвитку га�

лузі молочного скотарства та сви�

нарства, вдосконалити вітчизняну

систему селекції у тваринництві у

2010�2011 рр., забезпечити тварин�

ництво повноцінними кормами,

здійснювати постійний моніторинг

рівня закупівельних цін на продук�

цію тваринництва, а також узгоди�

ти позиції з асоціаціями перероб�

них підприємств та виробників. 

Окреме доручення отримали

ветеринарні служби. Вони мають

проінспектувати підприємства�ви�

робники, що імпортують продукти

тваринного походження на митну

територію України, а також вдоско�

налити механізм здійснення дер�

жавного контролю за дотриманням

ветеринарних та санітарних вимог

при імпорті, виробництві та реалі�

зації тваринницької продукції. 

З «домашнім завданням» поїха�

ли з колегії і голови обласних держ�

адміністрацій, їхні заступники та

начальники управлінь агропроми�

слового розвитку. Так, учасники за�

сідання наголошували на необхід�

ності визначити пріоритетні напря�

ми розвитку галузі тваринництва у

регіонах, розробити регіональні

програми розвитку молочного ско�

тарства та свинарства до 2015 року,

передбачити виділення коштів з

місцевих бюджетів для розвитку

тваринництва, а також реалізувати

інвестиційні проекти для забезпе�

чення ефективного функціонуван�

ня галузі. 

Тож, якщо вірити новій владі,

незабаром нас чекає справжній бум

у тваринницькій галузі. Створення

вертикально інтегрованих структур

виробництва молочної продукції;

належне ветеринарне обслугову�

вання тваринництва; створення

сприятливих умов до залучення ін�

вестицій в галузь; підтримка особи�

стих селянських та фермерських

господарств у веденні тваринниц�

тва; створення сировинних зон мо�

локопереробних підприємств та за�

готівельних пунктів; спорудження

нових великотоварних ферм з ви�

користанням технологій без�

прив'язного утримання тварин з ці�

лорічною однотипною годівлею;

здійснення першочергового виді�

лення земельних ділянок для будів�

ництва та розвитку аукціонів живої

худоби і птиці, оптових ринків

сільськогосподарської продукції,

агроторгових домів і сільськогоспо�

дарських обслуговуючих коопера�

тивів – таку високу планку в ро�

звитку тваринництва поставили

учасники засідання.
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КОЛЕГІЯ Вітчизняне тваринництво невдовзі поповниться вертикально інтегрованими компаніями
з виробництва молочної продукції, новими великотоварними фермами з використанням технологій
безприв'язного утримання, сировинними зонами молокопереробних підприємств та заготівельних
пунктів, а також аукціонами живої худоби і птиці. Ці та інші оптимістичні рішення було прийнято
28 травня ц.р. на засіданні колегії Міністерства аграрної політики України під головуванням міністра
Миколи Присяжнюка та за участю віце8прем'єр8міністра Віктора Слаути. 

М'ясо і молоко: грядуть реформи

За останні 18 років виробництво молока всіма категоріями господарств
зменшилось на 12,9 млн тонн (або в 2,1 рази), реалізація на забій худоби та
птиці зменшилась на 3,7 млн тонн (або в 2,4 рази). 
За 2009 рік відбувся загальний спад виробництва молока на 154,8 тис. тонн за
рахунок господарств населення – на 300,7 тис. тонн (�3,1%), переважно, через
скорочення в них поголів'я корів на 100,1 тис. голів. І лише за рахунок значного
підвищення продуктивності корів, при зменшенні їх чисельності збільшилось
виробництво молока в агропідприємствах – на 145,9 тис. тонн (+7,0%). 
Станом на 1 січня 2010 року в цілому в Україні було у наявності ВРХ м'ясно�
го напряму продуктивності – 91,7 тис. голів, що відповідно менше до 1 січня
2009 року на 7,7 тис. голів. Станом на 1 травня 2010 року чисельність пого�
лів'я ВРХ м'ясного напряму продуктивності збільшилась до 98,4 тис. голів.
У січні�квітні 2010 року обсяги виробництва валової продукції тваринниц�
тва (порівняно з відповідним періодом 2009 року) зросли на 4,9%, збіль�
шення відбулось в основному за рахунок агропідприємств.
Усіма категоріями господарств реалізовано на забій 967,8 тис. тонн худоби
та птиці, вироблено 3006,1 тис. тонн молока. У порівнянні з 2009 роком реа�
лізація м'яса збільшилась на 60,9 тис. тонн (+6,7%), а виробництво молока
зменшилось на 71,6 тис. тонн (�2,3%).  

Із 381,7 млн грн, передбачених Законом України «Про Державний бюджет
України на 2009 рік» на бюджетну тваринницьку дотацію та державну під�
тримку продукції рослинництва, для виплати бюджетної дотації у 2009 ро�
ці товаровиробникам галузі молочного скотарства спрямовано 68,3 млн
грн, або 54,5% від потреби. Борг перед сільгоспвиробниками за 2009 рік із
загального фонду держбюджету становить 57,1 млн грн (за умови його реє�
страції в органах Державного казначейства). 
Для виплати спеціальної бюджетної дотації агропідприємствам за поголів'я
корів м'ясного напряму продуктивності спрямовано в регіони 26,3 млн грн,
або 100% від фактичної потреби.
Із передбачених 276,7 млн грн коштів зі Стабілізаційного фонду лише 20
млн грн спрямовано для виплати бюджетної дотації сільськогосподарсь�
ким товаровиробникам за реалізований на переробні підприємства молод�
няк великої рогатої худоби із січня 2009 року.
У січні�березні 2010 року від агропідприємств закуплено 258,3 тис. тонн ху�
доби і птиці в живій вазі, що на 2,6% більше, ніж за відповідний період
2009 року; молока екстра та вищого ґатунків на переробні підприємства
поставлено 149,2 тис. тонн (36,6%), I ґатунку – 241,5 тис. тонн (59%), II ґа�
тунку – 13,5 тис. тонн (3%). За матеріалами Мінагрополітики
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Павло Мороз

Валерію Васильовичу, на�
віщо вам потрібно було

створювати фермерське госпо�
дарство? 
– Хотілося працювати на себе. То�

ді Україною покотилася перша

хвиля фермерства. Ми створили

фермерське господарство у 1992

році, коли отримали 44 гектари із

земель запасу сільської ради. На

той час потужні колись колгоспи,

як от колгосп імені Свердлова, що

працював тут, уже розпадалися. 

Ми взяли кредит і на нього

придбали сільгосптехніку: два

трактори й комбайн. Тоді держава

надавала можливість кредитувати�

ся – кредити надавалися під 10%,

із них з бюджету компенсували

8%. Розрахуватись за кредитом до�

помогла й тодішня інфляція…

Результати першого року
господарювання були очі�

куваними чи здивували?
– Ми перший рік пропустили, то�

му що неорану землю треба було

довести до пуття. У 93�му році по�

сіяли ячмінь і цукрові буряки.

Можна сказати, що результат був

очікуваним: урожай отримали се�

редній. Протягом п'яти років за�

проваджували сівозміну, а з 97�го

року почали потроху «добирати»

землю. На 2000 рік в нас нарахо�

вувалася вже 1000 га землі. 

Спочатку ми працювали з бра�

том удвох. Сьогодні маємо вже 80

працюючих, із них спеціалістів

близько 30 чоловік, решта – охо�

рона, підсобні працівники.

Наразі обробляємо понад 5000

га земель, що належать до семи

сільських рад. Але тепер я вважаю

таку кількість площ в обробітку

дещо помилковим рішенням. Точ�

ніше, за сьогоднішніх реалій,

кон'юнктури ринку та існуючих

цін  на сільгосппродукцію, нам

важкувато з нею управлятися: не

стільки важко обробляти, скільки

мати від того прибуток і розрахо�

вуватись з орендодавцями. 

Якого профілю ваше гос�
подарство?  

– На 98% займаємося рослинниц�

твом, адже поки що не бачимо

економічної перспективи у інших

напрямах. 

З 2004 року маємо статус насін�

нєвого господарства. Вирощували

під замовлення насіння ячменю

пивоварних сортів. А взагалі, сіє�

мо те, що купляють на ринку. Ос�

новні культури – озима пшениця,

ячмінь, ріпак, кукурудза, пробує�

мо трошки сою сіяти. Цього року

знову спробували цукрові буряки:

раніше сіяли багато, коли Корець�

кий цукровий завод працював –

зараз же під замовлення, подиви�

мося, як піде.

Останніми роками відчутно

потеплішав клімат, і дуже добре

росте у нас кукурудза. Якщо по фі�

нансах дозволяє технологічна кар�

та, намагаємося сіяти більше ріпа�

ку. Тут маю додати, що існує по�

ширена думка (напевно, преса

«постаралася»), що ріпак висушує

землю. Однак це вірно тільки для

південних регіонів, для нашої ж

Поліської зони достатнього зволо�

ження ріпак – дуже добрий попе�

редник.     

Для рентабельного тварин�

ництва потрібно велике поголів'я

і дуже великі інвестиції. Сьогодні

можна працювати за двома систе�

мами: або на старому обладнанні

за застарілими технологіями, або

інтенсивно. За першої системи

можна лише виживати, за другої –

непогано заробляти, але ж спочат�

ку треба залучити чималі ресурси. 

А за якою системою прац�
юєте ви?

– Десь посередині. На все потріб�

ні кошти. Якщо у 2007 році ми

продавали пшеницю по 1300 грн

за тонну і це було 280 доларів, то у

2008 році – за 600 грн, і це вже

становило 80 доларів. Якби на на�

шому місці опинився західний ме�

неджмент, то він, мабуть, закрився

б давно. 

А ми не піддаємося нормаль�

ним законам і досі живемо, як у

геометрії Лобачевського, який ка�

зав, що дві паралельні лінії десь�

таки зійдуться! Так і ми – постійно

шукаємо ту точку, де сходяться ін�

тереси держави, наші інтереси та

реалії ринку.

Але ж не все так погано?
– Ні, звісно. Сьогодні з'яви�

лася перспективи, – як тільки ви�

робництво падає, значить ціни пі�

дуть вгору. 

Також з цієї весни ми пробує�

мо працювати з партнерами�інве�

сторами з Туреччини, які взяли в

суборенду у нас 600 гектарів землі.

Хочуть подивитися, що то воно

таке – аграрний бізнес, яким во�

ни досі ніколи не займалися. Тех�

ніки в них немає, тож ми їм допо�

могли посіяти, доглядаємо поля за

технологією. Що продається на

ринку – вони знають, і скажу, що

азійці кращі торгівці від нас. Пла�

нують вирощувати кукурудзу і со�

няшник. Ще хотіли вирощувати

сою, однак наразі по країні соєвий

бум, і насіння дістати практично

неможливо. А сіяти генетично�

модифіковане я не погодився. 

Ви принциповий супро�
тивник генетично модифі�

кованих культур? 
– Крім непередбачуваних наслід�

ків після вживання їжі з ГМО є й

цілком реальні проблеми: напри�

клад, коли збираєш ту ж сою, з�під

комбайна щось та й падає в зем�

лю. Сієш наступного року пше�

ницю, а поміж неї сходить ця соя,

вивести яку гербіцидами практич�

но неможливо. 

Одна справа – використання

ГМО для подальшого застосуван�

ня на технічні потреби, напри�

клад, біодизель з трансгенного рі�

паку, як у Німеччині. Інша – вжи�

вання таких продуктів у їжу. Без�

перечно, існують думки, що хар�

чові продукти з ГМО безпечні.

Але, наприклад, росіяни ставили

досліди на гризунах – за три поко�

ління  майже всі особини стали

безплідними. І хто доведе, що так

само не станеться за три поколін�

ня з людьми? 

За якою технологією сьо�
годні працюєте? 

– Вже четвертий рік як відмови�

лися від оранки. Там, де система

мінімального обробітку застосо�

вується багато років,  видно

ефект: земля розпушується, пі�

двищилась родючість. Так, зовсім

без добрив, але, звісно, з хіміч�

ним обробітком, можна зібрати

40 ц/га пшениці чи ячменю. Ми

збирали й по 80 ц/га, коли для

нашої зони нормальним вважа�

ється 50�60 ц/га.   

Кажуть, ваш хист до сіль�
ського господарства –

спадковий. 
– Так. Раніше усі довкола мали

займатися сільським господар�

ством. До 1939 року на цих теренах

правила Польща. І до сьогодні лю�

ди пам'ятають, де чия земля була.

Наш прадід за батьківською лінією

був за Польщі солтисом (керівник

адміністрації і територіального

самоврядування на території

сільської громади за польського

правління – прим. ред.), дід і батько

працювали головами сільських рад.

Дід Пилип був ремісник – все вмів:

і хату збудувати, і чоботи зшити.

Материні предки за Польщі мали

20 десятин землі та вважалися зам�

ожними людьми. Мамин дід Про�

кіп був дуже здібний до господарки

(так на цих теренах називають гос�

подарство – прим. ред.). 

Я після школи закінчив ПТУ,

вивчився на газозварника. Потім

пішов в армію, а в 1984 році посту�

пив до Української сільськогоспо�

дарської академії в Києві (тепер –

Національний університет біоресур�

сів і природокористування України

– прим. ред.) за фахом інженер�ме�

ханік. Тепер головую у нашому

ФГ. На мені, переважно, представ�

ницькі функції: пошук інвесторів,

спілкування з владою тощо… 

Мій рідний брат Юрій за осві�

тою – технік�лісовод. Працював у

Красноярську за фахом, а після

служби в армії залишився працю�

вати в нашому господарстві. Нара�

зі він перебрав на себе виконавчі

функції, вирішує всі виробничі

проблеми. Його підтримка і досвід

допомагають мені щодня.

Як ваші домашні ста�
вляться до сільського гос�

подарства?
– Ми живемо в селі, де усе наше

родинне коріння. Працюємо. У

мене п'ятеро дітей: два молодші

хлопчики ще навчаються в школі,

двоє старших і донька – вже сту�

денти. Дочка вчиться за двома

спеціальностями – філософія і

журналістика. А хлопці вчаться на

факультеті механізації, мають на�

мір повернутися в село і працюва�

ти з нами разом.  
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За законами фермерської геометрії 
працюють на Поліссі брати Власюки
ВЛАСНА СПРАВА Українські аграрії, постійно перебуваючи у численних
перипетіях життя, що їх підносять то погода, то влада, то економічна криза,
не впадають у відчай і старанно доводять: те, що з точки зору західних країн
здається неможливим, виявляється цілком можливим у нас. 
Щоб дістатися до села Іванівка Корецького району на Рівненщині, нам
довелося проїхати такою жахливою бруківкою, що зрозуміли суть вислову –
«лише вперед, ні кроку назад». Місцеві жителі бідкаються, що в селі досі
немає газу (хоч лишилось 4 км), що молодь тікає на заробітки до столиці...
Тут, у справжній глибинці, за принципами «неможливе – можливо» і «ні
кроку назад» працюють рідні брати8фермери Валерій та Юрій Власюки.
Старший на півтора року Валерій – головує, Юрій – виконавчий директор.
Наша розмова з Валерієм Власюком вийшла не лише про центнери і
гектари, а й торкнулась роздумів про загальнолюдське.

Брати�фермери Юрій і Валерій ВЛАСЮКИ і головний агроном ФГ Юрій ЧЕРНЮК: неможливе – можливо! 

Продовження на стор.14



За якими постулатами
жили ваші дід і батько?

Чого ви від них навчилися?  
– Наш батько завжди казав: «уся�

кий крутий поворот призводить

до аварій». А село наше нині кру�

тять, як хочуть. Державні рішення

мають бути прораховані на 90%, а

не на 10%, як це робиться у нас.

Спочатку зробимо, а потім диви�

мося, що з того буде! Треба робити

пілотні проекти у окремих госпо�

дарствах чи районах, а не ставити

експерименти над усією країною. 

От хоча б із тим же реформу�

ванням колгоспів. Я не раз бував

у господарстві Василя Мастія –

СВК «Святець», що у Теофі�

польському районі на Хмельнич�

чині – то воно практично збере�

глося  у первозданному вигляді,

помінялася техніка, стало трохи

менше людей, але все одно роботи

вистачає всім. Так і треба було змі�

нювати лад на селі… 

Ми теж не робимо різких не

прорахованих кроків. Адже бізнес

заради бізнесу – це нонсенс, біз�

нес має покращувати життя лю�

дей. Цифри прибутків та відсотків

не повинні затьмарювати долі тих,

хто живе з тобою поруч.

А взагалі я вважаю, що головна

професія на селі – вчений�агро�

ном. Чому вчений? Тому що ва�

жливе вміння правильно пристосу�

вати будь�яку технологію до умов

конкретного господарства. Якщо

правильно побудована сівозміна,

то вона дасть 20�30% здешевлен�

ня витрат: по добривах, по ЗЗР,

використанню людської праці,

техніки. Наш головний агроном

Юрій Чернюк, що працює з нами

вже десять років, – саме такий.

Як ви вважаєте, що є ос�
новною проблемою нашо�

го сільського господарства?
– Велика проблема нашого аграр�

ного сектору в роз'єднанні. В

Євангелії сказано, що ніяке цар�

ство не встоїть, якщо воно розді�

лено само у собі. Потрібно, щоб

була державна політика, яка б

враховувала інтереси і великих

підприємств, і середніх, і малих.

Якщо холдинги займаються ек�

спортом, то ми повинні працюва�

ти на внутрішній ринок. Але ж

підтримувати варто і тих, і інших.

Наприклад, підсобні господарства

і дрібні фермери могли б вирощу�

вати продукцію широкого вжитку,

яка промислово не вирощується.

Наприклад, ягідні культури, аро�

матичні та лікарські трави тощо. 

Про підтримку середнього і

малого сільгоспвиробника заявляв

нещодавно і чинний міністр аг�

рарної політики. Взагалі, видаєть�

ся, що аграрний блок нового уря�

ду є більш професійним за попе�

редників. Тим не менше, як ка�

жуть, на владу надійся, а сам вча�

сно сійся!
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***
8�11 червня 2010 року в Києві в павільйо�
нах Міжнародного виставкового центру
проходитимуть дві спеціалізовані виставки:
15 ювілейна міжнародна спеціалізована ви�
ставка «Хліб�2010» і 4 міжнародна спеціалі�
зована виставка «КондитерЕкспо�2010».
Організатор виставок – Виставкова фірма
«Троян». Заходи проводяться за підтримки
Об'єднання підприємств хлібопекарської
промисловості «Укрхлібпром» і Національ�
ного університету харчових технологій.
15 ювілейна міжнародна спеціалізована
виставка «Хліб�2010».
Цілі виставки – сприяти розвитку вітчизня�
ного хлібопекарського і кондитерського
бізнесу; представлення повної об'єктивної
картини вітчизняного ринку хлібобулочної і
кондитерської продукції, нових тенденцій і
технологій в області виробництва і прода�
жу хлібобулочних і кондитерських виробів. 
В рамках ділової програми виставки прово�
дяться: 9�й професійний дегустаційний кон�
курс хлібобулочних і борошняних кондитер�
ських виробів; тематичні семінари і конфе�
ренції; презентація нових видів продукції.
4 міжнародна спеціалізована виставка
«КондитерЕкспо�2010».
Основною метою виставки «Кондитер�
Експо» є сприяння виробництву і прос�
уванню на Українському споживчому рин�
ку високоякісних кондитерських виробів,
сучасних технологій для їх виробництва,
розширення ділових контактів і підвищен�
ня рейтингу кондитерської галузі України.
В рамках ділової програми виставки прой�
дуть: дегустаційний конкурс, тематичні се�
мінари, презентація нових видів продукції,
салон «Кафе�кондитерська».

***
10 червня 2010 року в конференц�залі
Президент Готелю (м.Київ) відбудеться
загальнонаціональний форум аграріїв Ук�
раїни «Ринок зерна 2010», який прово�
диться за ініціативи Аграрного союзу Ук�
раїни та компанії «Мітінг Поінт Україна».
Доповідачі форуму: представники органів
державної влади та галузевих асоціацій,
керівники агрохолдингів, представники
міжнародних фінансових інститутів, орга�
нізацій, банків.
Основні завдання форуму: 
– Визначити перспективи врожаю 2010 року;
– Обговорити та проаналізувати аспекти
ціноутворення на зернові та олійні культу�
рі в поточному році;
– Проаналізувати стан ринку зернових і
олійних культур в Україні, динаміку по�
казників попиту на світових ринках;
– Проаналізувати перспективні напрямки
збуту продукції сільгосппідприємств;
– Знайти способи зменшення витрат на
логістику та зберігання зернових;
– Визначити прогноз розвитку фрахтового
ринку і ринку залізничних перевезень;
– Обговорити питання впливу якості зерна
на його вартість;
– Визначити вплив погодних умов на
якість, об'єм та вартість врожаю 2010 року;
– Обговорити питання державного кон�
тролю дотримання карантинного режиму
при вирощуванні, зберіганні, заготівлі, пе�
реробці, транспортуванні та експорту зер�
нових і олійних культур;
– Проаналізувати та визначити найбільш
економічні та доцільні технології післязби�
ральної підготовки, сушки, зберігання зерна;
– Знайти дієві шляхи фінансування та за�
лучення інвестицій в агропідприємства Ук�
раїни;

– Визначити ефективні способи регулю�
вання ризиків сільгоспідприємств.
До участі в форумі запрошуються всі уча�
сники аграрного ринку України, керівники
та інженерно�технічні спеціалісти підпри�
ємств з переробки зерна, інформаційно�
аналітичні агенції, ділові та галузеві ЗМІ.

***
11 червня 2010 року в місті Ірпінь Київ�
ської області («Grand Admiral Club») відбу�
деться V Всеукраїнська конференція «АГРО
ПЕРСПЕКТИВА�2010. Еволюція аграрних
ринків». Організатори – ДП «Держзовнішін�
форм», консалтингова компанія «Аграріка».
Серед основних тем, що обговорювати�
муться на конференції:
– АПК в після кризовий період. Досягнення
та невдачі аграрної політики
– Еволюція агроринків. Чи є майбутнє у аг�
рохолдингів?
– Українські агропідприємства на фондо�
вих біржах
– Товарні ринки: зерно, олійні, молоко,
м'ясо. На що зробити ставку в поточному
році?
– Агроснаб: чи є порозуміння між виробни�
ками та постачальниками матеріально�тех�
нічних ресурсів. Особливості 2010 року.
Перший аграрний форум з питань рефор�
мування АПК та пріоритетів агроринків 
Держзовнішінформ та «Аграріка» провели
в 2004 році.
Наразі організатори пропонують підвести
своєрідні підсумки 10�річчя реформ на се�
лі, визначити правила роботи на сезон та
нові сегменти бізнесу, які принесуть додат�
кові гроші.
Організатори пропонують учасникам аграр�
ного ринку оновлену платформу для диску�
сії про майбутнє АПК та шляхи вирішення
різноманітних задач, які стоять перед аграр�
ним бізнесом. 
Детальніше про захід можна дізнатися на
сайті www.agroperspectiva.com.

***
14 червня 2010 року в Києві в «Українсь�
кому Домі» відбуватиметься II Міжнарод�
ний конгрес «Прибуткове Свинарство».
Організатором заходу, який проводиться
щорічно, виступає компанія «Дикун Глобал
Консалт».
Тема цьогорічного конгресу: «Прибуткове
свинарство України. Успіх усупереч кризі».
На думку організаторів, незважаючи на всі
фінансові та політичні негаразди, свинар�
ство як галузь народного господарства до�
вело, що є одним з найбільш привабливих
та рентабельних в Україні. Серед основних
питань, що розглядатимуться на Конгресі:
• Світові тенденції розвитку галузі свинар�
ства. Структура собівартості виробництва
свинини в світі.
• Сучасний стан розвитку галузі свинарства
в Україні. Конкурентні переваги України на
світовому ринку.
• Промислове виробництво свинини. 
• Реконструкція чи будівництво з нуля. 
• Екологічне виробництво свинини
• Організація системи управління на фермі
як запорука успіху в сучасному виробниц�
тві свинини.

***
15�19 червня 2010 року в Києві відбу�
деться XXIІ Міжнародна агропромислова
виставка «АГРО�2010», яка по праву визна�
на найбільшим і найпрестижнішим загаль�
нодержавним заходом в агропромислово�
му комплексі України. Виставка проходит�
име на території Національного комплексу
«Експоцентр України». Організатор: Міні�
стерство аграрної політики України. Розпо�
рядник: Корпорація «Украгропромбіржа».
В рамках XXIІ Міжнародної агропромисло�
вої виставки «АГРО�2010» будуть проведені:

– IX Спеціалізована виставка сільськогос�
подарських тварин, ветеринарії та товарів
для тваринництва «Animal'EX�2010»;
– VIІ Національна виставка конярства та
кінного спорту «ЕквіСвіт�2010»;
– IIІ Спеціалізована виставка «Біопаливо�
2010», ресурсоощадна техніка та технології;
– IV Cпеціалізована виставка рибного госпо�
дарства та риболовства «FISHEXPO�2010»;
– Спеціалізована виставка нової вітчизня�
ної аграрної техніки «ExpoAgroTeh «;
– Спеціалізована виставка грибної інду�
стрії «ГрибExpo�2010».
Також під час роботи виставки «Агро» пла�
нуються випробувальні польові та стендові
покази роботи сільськогосподарських
комплексів, техніки і обладнання, прово�
дитимуться покази племінних тварин і пти�
ці, показ обладнання для виробництва
біопалива, висвітлюватиме свої досягнен�
ня аграрна наука, пройдуть спеціалізовані
конференції та семінари, майстер�класи,
круглі столи, відбудуться переговори за
участю українських товаровиробників та їх
закордонних партнерів. Виставку тради�
ційно відвідають міністри сільського гос�
подарства зарубіжних країн та представ�
ники дипломатичних місій в Україні.
Як завжди Міжнародна агропромислова
виставка «АГРО» представлятиме регіо�
нальний, галузевий, товарознавчий та яр�
марковий розділи.

***
9 вересня 2010 року в м.Києві Аналі�
тичний центр «УкрАгроКонсалт» за під�
тримки Міністерства транспорту і зв'язку
України проводить Першу конференцію
«Зерно Причорномор'я. Логістика і Транс�
порт�2010», присвячену питанням зернової
логістики.  
Україна, яка останніми роками стала од�
ним з провідних експортерів зерна в світі,
часто стикається з проблемами логістики.
Окрім безпосередньо транспортних засо�
бів, що беруть участь в процесі перевезен�
ня зернових, важливе значення має порто�
ва і наземна транспортна інфраструктури,
які забезпечують обробку експортного
вантажопотоку. 
Цілями проведення конференції є поєд�
нання обох сторін перевізного процесу –
вантажовласників і перевізників, налаго�
дження спільної ефективної роботи, шля�
хи вирішення проблемних питань і коор�
динація дій операторів галузі. 
З точку зору постачань зернових на світо�
вий ринок, тема транзиту зачіпає як саму
Україну з її мережею транспортних артерій
і достатньо потужною інфраструктурою,
так і сусідні країни, що зацікавлені в досту�
пі на світовий ринок або в отриманні якіс�
них, конкурентоздатних послуг з доставки
товарів через Україну.
На конференції «Зерно Причорномор'я.
Логістика і Транспорт�2010» планується об�
говорити наступні питання:
• Оцінка урожаю і експортного потенціалу
зернових в країнах Чорноморського регіо�
ну в 2010/11 році;
• Оцінка портових  потужностей по перева�
люванню зернових в Чорноморському ре�
гіоні. Перспективи їх розширення з погля�
ду виробничого і експортного потенціалу; 
• Розвиток міжнародних транспортних ко�
ридорів в Чорноморському басейні і їх ви�
користання для просування чорноморсь�
кого зерна на нових ринках збуту;
• Створення транспортних коридорів як
спосіб інтеграції на світовий ринок;
• Переваги і перспективи використання
різних видів транспорту при відправках
зернових; 
• Використання мультимодального транс�
порту в перевезеннях зернових.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу бірж України

* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу бірж України

ССППООТТ

Вінницька товарна універсальна біржа

*Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002-69 2010 DAF 67,00 2670,93 337,00
Донецька товарна біржа

*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 41,25 5115,63 645,46
Запорізька товарна біржа «Гілея»

*Соя ГОСТ 17109-88 2009 FCA 44,00 5151,64 650,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 40,00 5725,88 722,50
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 20,00 6328,35 798,47
*Насіння льону ГОСТ 10582-76 2009 DDU 22,00 6246,01 788,13
Івано�Франківська аграрна біржа

*Гречка 3 клас ДСТУ 4524-2006 2009 DDU 22,00 4018,03 507,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 22,00 2853,04 360,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 FCA 218,00 1510,81 190,63
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 130,00 1802,24 227,40
*Вика ДСТУ 4828-2007 2009 DDU 22,00 2654,91 335,00
Кримська аграрна біржа

*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2000,00 974,85 123,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 4000,00 887,67 112,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292-93 2010 FCA 16,00 4517,31 570,00
*Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292-93 2010 FCA 5,00 2773,78 350,00
Тернопільська агропромислова біржа
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 CPT 44,00 2035,44 256,84
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)

*Соя ГОСТ 17109-88 2009 CPT 2400,00 2707,74 341,67
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 103,00 3633,82 458,51
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DAF 110,00 3566,43 450,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DAF 4,00 2599,99 328,07
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FOB 1914,50 3119,50 393,60
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2010 FCA 35,40 2424,70 305,93
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2010 DAF 136,00 1822,89 230,00
*Вика ДСТУ 4828-2007 2009 DDU 170,00 2060,53 260,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DAF 3200,00 3764,42 475,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 250,00 2520,82 318,08
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»

*Насіння гарбуза ГОСТ 658-95 2009 DDU 6,45 19084,85 2408,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FOB 3300,00 2829,44 357,00
*Вика ДСТУ 4828-2007 2009 CPT 44,00 2496,56 315,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1000,00 1109,51 140,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 1000,00 978,81 123,50
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 130,00 1189,23 150,06 991,03 125,05
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 275,70 1257,10 158,62 1047,58 132,18
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 EXW 150,00 1290,00 162,77 1075,00 135,64
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 EXW 75,00 2950,00 372,24 2458,33 310,20
Суданська трава 2009 EXW 4,50 3500,00 441,63 2916,67 368,03
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 40,00 2773,96 350,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)

*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 FOB 3650,00 1340,86 169,19
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 2010 CPT 500,00 1386,89 175,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 2010 DAF 1500,00 1505,83 190,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 2010 DAF 470,00 6355,93 802,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 2010 FOB 1700,00 6356,33 802,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 CPT 500,00 1276,02 161,00
*Соя ГОСТ 17109-88 2009 CPT 6000,00 2819,14 355,70
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FOB 900,00 2853,22 360,00
Універсальна біржа «Україна» (м.Харків)

*Овес 3 клас ГОСТ 28673-90 2009 CPT 1000,00 768,78 97,00
ФФооррввааррдд

Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FCA 100,00 1193,68 150,62
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 400,00 1193,68 150,62
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FOB 60,00 1406,07 177,42
Товарна біржа «Центральна універсальна біржа»

*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 01.07.2010 FOB 3000,00 1347,27 170,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 01.07.2010 FOB 35000,00 1253,30 158,14
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 31.07.2010 FOB 50000,00 2932,29 370,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.07.2010 FCA 3000,00 1188,84 150,00
*Ячмінь 1 клас ДСТУ 3769-98 31.12.2010 FCA 680,00 1212,62 153,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 15.07.2010 FOB 8000,00 1149,21 145,00
*Овес 3 клас ГОСТ 28673-90 31.07.2010 FCA 1000,00 752,93 95,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 15.07.2010 FOB 8000,00 1466,24 185,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523-2006 15.07.2010 FAS 560,00 1767,41 223,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FCA 44,00 2536,19 320,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FCA 44,00 5151,64 650,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 15.08.2010 FOB 35000,00 5904,57 745,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 31.07.2010 FOB 16400,00 5849,48 738,05
*Насіння коріандру ГОСТ 17081-97 30.08.2010 DDU 20,00 6622,57 835,59

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

Загальний звiт про результати торгiв
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством
на Акредитованих товарних бiржах України з 28 травня по 03 червня 2010 року

Середньозважені біржові ціни
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, які склалися

на Акредитованих товарних бiржах з 28 травня по 03 червня 2010 року

ВВннууттррiiшшннii  ккооннттррааккттии::  ССППООТТ

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 130,00 1120,00 1189,23 1240,00 150,06
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 275,70 1220,00 1257,10 1260,00 158,62
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 EXW 150,00 1290,00 1290,00 1290,00 162,77
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 EXW 75,00 2950,00 2950,00 2950,00 372,24
Суданська трава 2009 EXW 4,50 3500,00 3500,00 3500,00 441,63

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии**::  ССППООТТ

Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1000,00 1109,51 1109,51 1109,51 140,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2000,00 974,85 974,85 974,85 123,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 5000,00 879,74 905,90 978,81 114,30
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 CPT 500,00 1276,02 1276,02 1276,02 161,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 FOB 3650,00 1339,34 1340,86 1347,27 169,19
Овес 3 клас ГОСТ 28673-90 2009 CPT 1000,00 768,78 768,78 768,78 97,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524-2006 2009 DDU 22,00 4018,03 4018,03 4018,03 507,00
Вика ДСТУ 4828-2007 2009 CPT 44,00 2496,56 2496,56 2496,56 315,00
Вика ДСТУ 4828-2007 2009 DDU 192,00 2060,53 2128,63 2654,91 268,59
Соя ГОСТ 17109-88 2009 FCA 44,00 5151,64 5151,64 5151,64 650,00
Соя ГОСТ 17109-88 2009 CPT 8400,00 2536,03 2787,31 2819,14 351,69
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 103,00 3566,29 3633,82 3686,75 458,51
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DAF 3310,00 3566,29 3757,84 3764,42 474,17
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 62,00 2773,96 2802,02 2853,04 353,55
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 250,00 2520,82 2520,82 2520,82 318,08
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DAF 4,00 2599,99 2599,99 2599,99 328,07
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FOB 6114,50 2829,44 2923,76 3194,02 368,90
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 40,00 5547,57 5725,88 5904,20 722,50
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 20,00 6328,35 6328,35 6328,35 798,47
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 FCA 218,00 1339,43 1510,81 1917,87 190,63
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 CPT 44,00 2023,83 2035,44 2047,05 256,84
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 171,25 1735,71 2600,36 6535,21 328,10
Насіння льону ГОСТ 10582-76 2009 DDU 22,00 6246,01 6246,01 6246,01 788,13
Насіння гарбуза ГОСТ 658-95 2009 DDU 6,45 19084,85 19084,85 19084,85 2408,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 2010 CPT 500,00 1386,89 1386,89 1386,89 175,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 2010 DAF 1500,00 1505,77 1505,83 1505,86 190,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2010 FCA 35,40 2377,68 2424,70 2456,94 305,93
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2010 DAF 136,00 1822,89 1822,89 1822,89 230,00
Крупа рисова ГОСТ 6292-93 2010 FCA 16,00 4517,31 4517,31 4517,31 570,00
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002-69 2010 DAF 67,00 2670,93 2670,93 2670,93 337,00
Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292-93 2010 FCA 5,00 2773,78 2773,78 2773,78 350,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 2010 DAF 470,00 6355,93 6355,93 6355,93 802,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 2010 FOB 1700,00 6356,33 6356,33 6356,33 802,00

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии**::  ФФооррввааррдд

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 01.07.2010 FOB 3000,00 1347,27 1347,27 1347,27 170,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FCA 100,00 1193,68 1193,68 1193,68 150,62
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 400,00 1193,68 1193,68 1193,68 150,62
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 01.07.2010 FOB 35000,00 1188,77 1253,30 1268,02 158,14
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.07.2010 FCA 3000,00 1188,84 1188,84 1188,84 150,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FOB 60,00 1406,07 1406,07 1406,07 177,42
Ячмінь 1 клас ДСТУ 3769-98 31.12.2010 FCA 680,00 1212,62 1212,62 1212,62 153,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 15.07.2010 FOB 8000,00 1149,21 1149,21 1149,21 145,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 15.07.2010 FOB 8000,00 1466,24 1466,24 1466,24 185,00
Овес 3 клас ГОСТ 28673-90 31.07.2010 FCA 1000,00 752,93 752,93 752,93 95,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523-2006 15.07.2010 FAS 560,00 1767,41 1767,41 1767,41 223,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 31.07.2010 FOB 50000,00 2932,29 2932,29 2932,29 370,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FCA 44,00 2536,19 2536,19 2536,19 320,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FCA 44,00 5151,64 5151,64 5151,64 650,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081-97 30.08.2010 DDU 20,00 6622,57 6622,57 6622,57 835,59
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 31.07.2010 FOB 16400,00 5825,32 5849,48 5864,94 738,05
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 15.08.2010 FOB 35000,00 5904,57 5904,57 5904,57 745,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

EXW Франко-завод (місце вказано)
FCA Франко перевезення (місце вказано)
CPT Перевезення оплачено до  (місце призначення вказано)
CIP Перевезення і страхування оплачено до (місце  вказано)
DAF Поставка до кордону (місце вказано)
DEQ Доставлено франко-причал  (порт призначення вказано)
FOB Франко-борт (порт відвантеження вказано)
DES Доставлено франко-судно (порт призначення вказано)
DDU Доставлено, мито не сплачено (місце призначення вказано)
DDP Доставлено, мито сплачено (місце призначення вказано)
CFR Вартість і фрахт (порт призначення вказано)
CIF Вартість, страхування і фрахт (порт призначення вказано)
FAS Франко вздовж борту судна (порт відвантаження вказано)

Довідково: Базиснi умови поставки

Органічна продукція: 
в Україні все ще попереду
За оцінками експертів Аналі�
тичного центру «УкрАгроКон�
салт», ринок органічної про�
дукції, тобто продуктів харчу�
вання, які відповідають стан�
дартам ЄС або БІОЛан, не мі�
стять ГМО, вирощені на чистих
землях без застосування пе�
стицидів, синтетичних міне�
ральних добрив, штучних кон�
сервантів і т.п., в Україні ще
тільки формується.   
За даними Федерації органіч�
ного землеробства, в 2009 ро�
ці в Україні налічувалося 121
сертифіковане органічне гос�
подарство, що вирощують
свою продукцію на 270 тис. га.
У 2002 році таких підприємств
було 32, а в 2005 – 69. Це
свідчить про зростання попиту

і інтересу до органічних продуктів з боку укра�
їнського споживача. Вже з'являються спеціалі�
зовані магазини і підприємства громадського
харчування, які, правда, поки орієнтовані в ос�
новному на забезпеченого покупця.
За даними «УкрАгроКонсалту», в Україні на ор�
ганічну продукцію припадає  лише близько
0,4% продажів харчових продуктів. Нині цей
ринок оцінюється в 1�1,25  млн євро. За оцінка�
ми компанії БІОЛан, в 2010 році очікується дво�
кратне зростання українського ринку – до 2,0�
2,5 млн євро. Світовий ринок органічних про�
дуктів оцінюється в 40 млрд євро. Прогноз його
зростання в 2010 році – 15%, тобто в 4 рази
більше, ніж ринок продовольства в цілому.
Аналітики відзначають, що потенціал українсь�
кої органічної продукції, як в Україні, так і на
світовому ринку досить великий, враховуючи
наші унікальні землі, величезні площі полів,
низьку вартість робочої сили, прагнення насе�
лення до здорової, корисної їжі.
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Передплатити «АГРОПРОФІ» ви можете у відділеннях «Укрпошти» за Каталогом передплатних
видань України, а також через редакцію. 
Вартість редакційної передплати у 2010 році залишається незмінною – 192,00 грн на рік.

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» 
і щотижня отримуйте корисну інформацію для ГОЛОВИ!

Павло Мороз

випусковий редактор газети «АГРОПРОФІ»

Кажуть, скільки мов ти знаєш, стільки разів

ти людина. Якщо вірити цій приказці, то люд�

ство вже дуже швидко просунулося у створен�

ні кібернетичних організмів – суміші людини і

машини. Судіть самі: навіть простенький за�

старілий комп'ютер знає більше мов, ніж про�

фесор�лінгвіст чи філолог. Отже, він більше

людина, ніж ми з вами. Однак, специфічна та�

ка людина, зі специфічним гумором… 

КОЛИСЬ мені довелося прац�

ювати перекладачем�літредакто�

ром  в  нині  спочилій газеті

«Сільський час». Газета виходила

не тільки двічі на тиждень, а й

двома мовами – російською і ук�

раїнською. День виходу двомов�

ної газети з такою періодичністю

– це як шестибальний землетрус

за дванадцятибальною шкалою в

окремо взятій місцині, тобто ре�

дакції. Чому шестибальний, тому

що існують ще щоденні двомовні

газети, в яких таке твориться що�

дня – отам усі «12»! 

Переживати подібні «земле�

труси», принаймні переклада�

чам, допомагали програми ма�

шинного перекладу. Система бу�

ла такою: комп'ютер перекладає

текст, а за ним дочитує і корегує

перекладач. Зараз ці системи

вже стали більш досконалими,

хоча й досі трапляються огріхи,

але тоді вони видавали справжні

шедеври. 

На жаль, десь загубилася під�

бірка усіх таких машинних пер�

лів з аграрної тематики, але щось

врізалося в пам'ять надовго.     

Так, особливо такі програми

любили людей з пташиними

прізвищами. Колись редактор

вже на зльоті, тобто перед самим

друком газети, виловив в тексті

народного депутата України «Ва�

силия Скворца» (Василь Шпак).

А ось поет Іван Драч в російсько�

му перекладі став «Иваном Коро�

стелем» – цей, слава Богу, і до

верстальника не дійшов, «вило�

вили» ще на етапі перекладу. 

Прізвища були основним го�

ловним болем перекладачів, адже

іноді вони виходили в друк. Що�

правда, здебільшого реакція у

людей була більш спокійна і жар�

тівлива: Іван Вовк, зателефону�

вавши до редакції,  наголосив на

тому, що він справжній українсь�

кий вовк, і нічого спільного з ро�

сійськими «волками» не має. Те�

лефонувала і уроджена панянка

Богомолець, яку в російській

версії газети перехрестили на

«Прочанин».

Траплялися і кумедні укра�

їнські переклади. Наприклад,

«втечі пшениці», які слід було об�

робити інсектицидами – в оригі�

налі були «побегами пшеницы».

Мала газета і літературні сто�

рінки. Перекладати їх було ціка�

во, адже був великий простір для

творчості. Комп'ютеру, мабуть,

теж хотілося творити – тож він

видавав такі словосполучення,

як, наприклад, «зухвалий при�

стрій». Уявлявся такий собі каль�

кулятор, що нахамив тобі, або

скажений тостер, що не віддає

тост. Насправді ж, в російському

оригіналі це всього лише було словосполучення

«вызывающее устройство». 

Машинний новотвір «неодружена черга» чомусь

викликав в уяві РАГС з довжелезною чергою моло�

дят перед ним. Таким чином надто романтичний

комп'ютер перекладав «холостую очередь», що, до

речі, трохи дивно, адже словосполучення «холостий

хід» він прекрасно розумів і російською, і українсь�

кою.

Особливою любов'ю перекладачів користувало�

ся слово «голова» при перекладі з української на ро�

сійську. Справа в тому, що дуже часто голову у розу�

мінні частини тіла машина вперто перекладала як

«председатель». То, здавалося б, нічого – виправив і

забув. Ось тільки в контексті виходило дуже весело:

«хлеб – всему председатель» або «праздник первого

председателя». Що хотілося дописати після слів «та�

кой�то склонил председателя», я вже точно не зга�

даю, але то явно було щось на кшталт міліцейсько�

го протоколу. 

Але все ж таки улюбленою фразою всього нашо�

го колективу залишилася «в случае опасности страус

прячет председателя в песок» – майже інструкція

на випадок пожежі. Залишається лише кожному го�

лові завести по страусу, так, «на всякий пожежний».

Проте, якими б гумористами не були наші

комп'ютери, ми всі знали, що вони не такі прості,

якими б хотіли здаватися нам, людям. Бо вони явно

щось знали. Адже як інакше пояснити, що і тоді, і

досі абревіатуру ВРУ (Верховная Рада Украины) з

російської мови вони перекладають, як «БРЕШУ»

(саме так, заглавними літерами!)?        

PS. Вже дописавши цей спогад, вирішив перевіри�

ти, чи змінилося щось зі страусами. Виявляється –

ні! Все так же невтомні птахи стоять на захисті на�

ших «председателей».

Кожному голові – по страусу 


